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μρεῖ ΞΘ ΡΈΕΙ -Ψ σαν ΑΝ 

Ια Ζθα ᾿γ ἰμ6 ᾿πἰθιπϑὶ Αγοῃΐνθ 
Ιη 2011 νν!ὶῃ [Πα !]Π6 [ΓΟΠῚ 

ἰ)ηἸνθυϑιίγ οἱ Τογοηΐο 

Πἰϊρνννννν. Γοηϊνθ. ογα μα θίβ ϑιαθογγηα!βοιριηθοῦχθηο 

, 

ΠΠΠΠΠ π  ςς εν μ ἐν ΝΣ ΝΝΝΣ 



ὶ ς- 
ΧΕ5 ενϑοι 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ἘΈΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΙ͂Σ 

ΒΙΒΛΙΑ ΟΚΤΩ, 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΚ 

ΓΗ ὈΙΒΟΊΡΙΥΝΑ 
Ἂ. 

ΠΒΕΙ ΥἹΗ, 

ἘΧ 1 ΒΗΟΒῸΜ ΒΟΒΙΡΤΟΒΌΜ ΕΚ ἘΤ ΨΙΒΟΒΌΜ 

ΡΟΟΤΟΒΕΜ ΟΟΝ ΒΟΤΌΝΙΒ ΚΕΟΒΝΘΟΙΤ, 

ΕΤ ἹΝΤΕΕΡΒΕΤΑΤΟΡ Ἐ51Τ 

10. ΘΟΤΤΙῸΒ ΒΟΗΝΕΙΘΕΒ, ΒΑΧΟ, 

ΟΧΟΝΊΤΙ, 
Β ΤΥΡΟσΠΆΡΗΒΟ ΟΠΑΒΕΝΘΡΟΝΙΑΝΟ. 

ΜΌΏΟΘΟΘΟΧΙ!, 
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δι ον τ  ΜΌΒΘΙΞΤΥ. ΤὉ. 5.6 ΜΜΟΠΟΡΈΗΘΕ. 
ἡ ἢ αὐ εκ Το Ὁ 

ἥν. “ ιι ἫΝ ᾿ς τοὶ ξυχτ απ τον ΦΆ, ̓ 

π΄ Δι 0 χὰ ἀὐσιανα ΜΕΝ 

 ΎΝ το τάχ ΤῊΝ 
πο  ΣΎΝΝ, ; , ἥν" 

 Π β οἰὐλ κου ΚπΉκ γ6. ὁπ Ἡ ΜὉΝ 
δὴ νδν ἡπύσιννς ' σῦν 1 " 



ΕΡΙΒΊΟΙΑ ΕὈΙΤΟΚΙΒ 

Δ. 

ΤΟΒΟΥΊΙΟΌΜ ΕΑΙΘΒΕΑΙΟΌΜ ἨΗΕΙΝΏΟΕΣΕΣ, 

ΒΟΟΤΟΒΕΜ ΡΗΙΠΟΒΟΡΗΙ 4 

ΕΤ 

Α. Α.1.1. ΜΑΘΙΒΤΕΌΜ, 

ΑΥ̓ΜΝΑΒΙῚ] ΒΕΠΟΙΙΝΈΝΕΙΒ ΡΕΟΕΕΘΘΟΚΈΕΛΙ. 

-..ὕ..θ0..0.0.0ό..0ὲς..«.ὕ.«0068..»....- Ὁ ὁ Θ ΘὃῷϑΞΟΞΟ ΕΞ.-. 

ΑΟΘΕΟΙΡΕ, νιν τποὐκο δα ἤοΟ Κ,ΥΑΙ ΔΗΪΠῚΪ ΡΙΘΉϊΙβ 

εἴ μνημόσυνον ἃτηϊοὶ, 4 ἰΔΡΟΙ 5. [6Ππι8 ΠοΙριΕΙ 

ἸΟΠΡΊΟΓΙΒ. δὲ ἴϑπθ ριΌρίογ ἴᾶπ) ἸοηρδΠ ἃ ἰατὶθ5 4ο- 

τη Θἤ1οῖ5, σοΠ] ρίοααθ οἱ ᾿ΠΡ6γῚ8. Δί ητ4 πὶ ρογ τη 

ἸΠρταῖ! [δοάϊατη 1ῃὼ ἤπια πο ἄδροηεγα, δὲ 1ῃ οο]]ο- 

ΟαςΙΟΩΘ τηπέϊια ἀ6 γα ῦιι5. δά Πιυιμηδη {15 Π 414 ροτίῖ- 

ΠΘηΓΌι15 Δοαυ]θίοεγα οοπίμανεγαί, {Π{1Ππ8πὶ ΜῈ 8η1- 

ΠῚΪ ΟΠ ἀΟΙῚ δίαιια Δη(14 α1{8{18 ρΓΈΘΟΙΡΘ. ργθθοϑα ἰ0τῸ- 

ΓΤΊ4 16 Ῥ]αςοὨΙ σογΓατη {ππ]0 ΘΟΘΙΓΙΠΊΟ να]θίαο Θοοτη- 

τηοάα εἰ ἰογίαπα ργοίρογα υἱψυδαιάααα οδίδομηάοί. 

(ὐείθγα θη1πῇ [ἢ οΟΠ] αρὶο Ὀοδι!Πιηο Ῥειιβ ΤΊΡΙ οοπι- 

τηοάδ ἰαγριία5 εἢ, φαϊθι5. αὐ ἀἸα ΠΠτη6 ρογίγαι ροῇ]5 
ΕΧ ΔΗΙΠΊΟ Ορΐο, Πη64 6 ιἴ ΔΠΊΔΓΕ ΡΘΓΡ48, δἰ18Π} δίαιιβ 

οἴΔτη ΓΟΡῸ. 
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ὑ μ᾿ Ὧν σαν χῦεο ουρίαρθμι ὙΠ 

ϑν τὺ πω 
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παρ κολο ὡν μπαϑν εν νὰ νι 

: ᾿Ὰ ΨΗΝ Ε΄ Ὧν, τὸς Ἂ Δ κα ἯΙ 

ἀμαθίας Γ᾿ ΠῚ φὐλμ ἐμ δεμοναμ, 
4 τὰ 

Ἴ ὑἐν μεεζν! " ΠῚ ως ἰκον αὐον ᾿ 

ΠῚ ΤΠ οὐϑ ναβνδι ἀμ ολτων ὩῊΝΝ 

ἀηολι ἦνἑψ ὺϑ “δ ἢ ΟἿΣ ἐὰν δ: 
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ΑὉὮὉ ΤΕΟΤΟΒΕΜ. 

υμ ἀϊνο 115. Ζειαπίαπο γθοθηῇοπῖβ ΘΧΘΒΊΡΙ ΑΓΒ ἢ1- 
Ὀγάγὶι5 τὴ τορῆδί, αὶ πονε νοὶ ΕἸ ΙΟΠ15 ν6] γθοθη ΠΟ Π18 
ΟΌΓΑΤΩ ΓαΟΙΡΘΓΘΠ., ᾿Ε ἢ 5 11ΌΤῚ ΘΧΙ ΠῚ ΓΘΟΘΠΠΟΠΙ πονδῈ ΟρΘ- 
ΤΆΤΩ Τηθϑτη ἱπὴΡ 6 Πάϊ, ΠΟ Ρ͵απα ἱπηραγαίιβ ἃ ΠΠ γογατη [Ὸγ1- 
Ρίογιιιη ποπάμπι δὉ 41:15 σοτῃραγδαίογιπι νϑὶ ΟὈΙΟΥ ἱπίρο- 
ὁϊογαπι {ΡΠ 4118, 4125. ὈΓΘν ΘΓ τηθπηογαπάδ ἢϊο δῇ νιάθο. - 

ΟὐἸηραγδίομθιη Ἰριαγ Οοάϊοῖ5 Οὐ] ογΡυ ἕδη τηυ]ίο 
ΔΟΟΌΓΔΓ ΟΠ αδπὶ Ζοιπα τη ζαογαΐ 0. ΕΥ. ἩΘαἤπηρασιιβ 
ἴῃ αὐ νἱγὶ ἀοέϊὶ, οὐ]ι5. ροίξ πηογίθπι 1114 ρουνθηϊ 1Π πηᾶ- 
ΠῸ5 920. Ετ. ΕἸΌΠοΥΙ, Ργοίοονιβ Τιρῆοπῆβ δὲ ΘόΠοΪα 
ΤΠοσπδπε Ἀθέϊουιβ, αἴ ᾿ρίθ νὶγ ἀοξι Πημη118 Ππαγγανῖ ἴῃ 8Π- 
ποΐδίοπα δά Ρ]αΐοῃηιβ Ρῃφάομειη Ρ. 456. Ηδπο οἰμΠὶ 
ὉΠΊΠΙ τηδίθσια οὐιίιοα αἰ] σἜπΕΠΠπ|6 ἀπάϊχιθ οοἸ]εξῖα ἃ [8 
ΠΡ γα! ΠΠπι6 πηθοιτη τοραιβ σοϊηπΊλαηϊοανι ΕἸ ΟΠΘΓᾺΒ ς 
πηάδ ἕαδέϊιιτη οἱϊ, αἴ τη ]ΐο ρ]υΓο5 θόλο 5 ΘΡΥΘΡῚ (Θά ΙΟ15 

γ6] Ἰαυάδγετη ναὶ δάθο ἴῃ τρία ΧοπορΠομτ8 ογϑίίοπθ ῥτο- 
Ὀαΐαβ ῬΡοπδθύθιη, 4διὴ ἰθέϊογοβ ἃ Ζθιηϊο σΘΟΙΤηΘΙηογδίαβ 
νἀ ΘὈυηί. 

ΟΟΡ115. Πγογαπι) ἰοΥΙρίοσιιπη, 4πὸ5 ᾿ηΐροχογαΐ Ζβθιιπηθ, 
Δοοϑῆμε νᾶγῖα ἰθέϊίο οχ ρτὸ Βγεπιθπῇ οἱ Οοηρδ 
δρυά Κυ!οηκαιηριίατη ργέος ᾿ἰηριιε το οἤογετη ὄχοογρία 
ἃ τὴ6 Ἰρίο οἵ ἐγδηπηῖῆα δὰ .1ο. ΕΥ. ΕΠΌΠΘγαμη, ἃ 40 δᾶτη 
σοτητη πιοδίδπι ΠΡ: οὐπὶ νατιθίαί ΠΥ] ΑἸΓοσἤηιὶ ἃ Ρτο- 
Γοῆοτο ΝΝΑρδ]ῖο, οἱτπ Ἔχοοτρία, οἱ Αἀνογίαγβ Χοπορῃοη- 
(615, ἴῃ αυϊριιβ ΥἹΓ σῦθοθ ἀοῤεηἝηιβ ποὺ (Ο]απὶ ΠΠΡτὶ 
ΟὐοἸξεγρυίδηι Ἰθέϊοπθιη ἀρ πε Πτηθ δηποίανογαί, [δἀ 
νΙΓΟΓΌΠῚ εἰΐδτη ἀοέϊογιιτη σοπ]θέξιιγαβ εἴ ορὶπ!οηθ5 60]16- 
ἔϊαβ, ἰῃηξεγροῆπίο ποπηθπαμαπιὶ ἐπάϊοίο αο, ροίαπογαί. 1,- 
ὈΓῚ γεγῸ ΒΥΘΠΙΘηῇ5 ναγιθίδβ α]ίγα ΠΥ. ΡΥΪΠΥ ΠΤ ΠΟΠ. ροῖ- 



Ῥ ΑὉ ΠΕΟΤΟΒΕΜ. 

τἰηδΐ, οαίογαη) ἤοπ οοηίειηηθηἄα. [ΓΑΌΤΙ ΑἸΓΟΥΠΠΙ υὐι5 

οί (πε! ξου υίδηιιπι τηᾶχῖπλι18, πὶ Π1ὈΓῖ5 ἀποῦιιβ ΡΟΙΠΓΘΙΊΙ5 
{:} 06 ἀπῖοαβ οἵ Ἔρταριαβ ἔα δά ΧΟΠΟΡΠοπίθτη ᾿ηρΘΏ]Ο [πὸ 
ταπιταθπάμσιη. (Οὐπνθηῖς ἴῃ 10 }Π|5. οαπὶ ᾿ἰῦγο Βιυαομῇ 
(ὐδιηογαγῖ οἵ Ζαπεπα Εάπίοπο, [δα (8 ριὰ5 ἀϊνεγίαβ ἃ οεῖθ- 

ΓΙΒ ΠΌΓῚ5. ΟἸΠΠἰ 115 401. ἘΕἾπ5 ρϑθοηθη ἀδάσδγας ἀοόνῃη- 
τη5 46 Μύτγγ ἴῃ Μειηογα 1} 1θι5 ΒΙΡ]οίἤθος ρυθ θα Νο- 
ΓΙ γρθηῇ8. ΡΑΓ5 {Π]. Ρ. 46---4ὃ. 

ΑἌἀΠΡὰϊ οὔδπι ἃπηοίδί!οηθ85 ἃ Ζθυπῖο περ]θέϊαβ (σ4]}1 
Βεϊοῖ Αδογαπι Ρατγιποπῆαπῃ Αοδάθπϊε [ςΘγάγιπι δἰ σδη- 
Ποιὰ Νοϊαπηηι ΧΧΧΙΝ. τηογίαβ, 41 οχ ΠὈΥῚ5 ΤΟΥΙΡΤΙΒ 

4υϊηαθ ῬδυΠθηῇ 5. προ όϊι5. ἔγαόζαση αἰ] ΠΟῚ ΠῚΔΡῚΒ5 
ῬΘΙΟΙΡΘΙΘ ρΡοία!, φαᾶπι ᾿ρί8. ν1ΠἹ ἀοέϊι ἀπποίδίοπαβ, ρτε- 
ἴ6Γ ὈΠ8Π1, [ἢ {Π|1ΠῈ ΤΕι1ΠΔῈ ΘΟΏνοΥίογα ροΐα!. Οο5 1116 

Θημηθγᾶν ααϊπηι6. (ὑοάϊοθβ ἰογρίοβ ΧἝΠΟΡΠΟΠΓΙ5, πΠῸ 
(Διῖηθ. Τ]Π118,0 ΠΟΙ Πᾶν οἴ ᾿π΄ροχὶς παροτιβ ΧΟ πορἤοη- 
τθογατη Ορυΐουϊογαπι Ποῦ (4118 (0411 ἴῃ Ργωΐδεομπο 
Δα νεγΠοποπ) ρ4]]ΠΙοάτη Ρ. Χ. : 
(δ γα ΓΙ νϑγΠποπθηὶ οἵ ἀπηοίδίϊομθβ ᾿ρίδ ἱΠροχὶ δ 

ΟΟΠΊΡΑΓΑΝΙ, ῬΥΘΟΙΡΘ. 1ῃ ΙΟΟΙδ. 1159 ὯριῚ Οοάϊοῖθ Βυάεπῇβ 
Ἰεδλιομθιη [ἘρΑΓγΑΓ) ΠΟῚ ΟΟΙ ΘΙ ηογδίδιη αν Ί πᾶ γ6 ν6] ἃΓ- 
Θπεγα ἐχ δᾶ μοῦ Ὡ}1}1 ν]ἀοΡᾶγ. 

10. (ὑδίθ! νεγήοπθπι ΠὈγοσυὴ 4]1]]1ποῖ ἢ) 5 Χεαπο- 
ΡΠοηΐοι ΠΥ], ἀπηοτδ. ἢ Ρτ18. ΡΟ] 1015, 4085 ᾿ρίδ ἘΠ Ὸ]1|5 

Ργοβίθίαγ, δαόϊαιη ΟὈΙΓΟΓ τἀπίαιη ΒΟτΌ ηὶ ᾿π ΒΙ ]ΠοίΠθοα 

γορῖα τορογίδιῃ {Π!ΡΊ ογ Ἰοαϊῖ, φαδηηαδπι δ πη] γαῖϊο ἴη- 
ΘΘΏΙ οἵ ἀοξιγιπα (ὑδ[6]1ᾶπᾶ: [ροπάθγο οἵ ργοπμίοτα ἔγα- 
ὅζαμη δ᾽Ι]αθηΣ δχ ΘΟ ραγα ἃ 6}8. νουῇοπο γμει ἡμτ, ρον 
Ῥ1Ὧ] νἀ οΡαίυΓ. 

Εχ Βαϊάοῃα ροϊγεμμα ὟΝ εἰ Κίαηα, αυδιὴ δὰ δηποίδίομθβ 
Πη645 τἸηοαἀπΠ]416 τηθατη γοἤέϊαπι σογγοξζαπηηιιθ ΟΡ συ β δχ-- 
Ῥγπηθηάδιῃ γααιάθγαμ, δἰ πη, ααϊσαι!4 Ἰεξζογιθιι5 Χο- 

ΠΟΡΠΟΏΓΙΒ. Π]6] π{1|6 ἔογα δαςυμηα θάμ, νο] αὶ οαρίταγ 81- 
Βυμηθηίᾳ (Πρ ΘηΓΠα5. 40 60 [οτὶρία ααδιη ἃ Ζευηίο ; υδη- 
408} Π6Ο ἤξθο Οπηἷᾶ τοίίηθγο ροζαὶ ; νϑ] 11 φαοά ΠπδΕϊηι 
ΔῸ 1ΠΠΠ10 ΟΡΕΓΙ8 ΡοΠίμπι ογαΐ : Ομϑημαϊέ αἰόλον ἤος ορογῖς 
Ργοωρηιῖο, ποῦ αὐδο αἰβέοϊϊο υἱαάογὶ, ἢοηιϊγιλθτις ΣΡ ΥαΥΕ, 
ἡπο(ο φιιῖς Τημρογῖο γθόϊθ μέ εἰαί. Ἐθέλια8. αυϊάθια Παο, 



ἈΠ ΤΠΕΟΤΟΒΕΜ. ΥἹ] 

4αδ 4αοά εἰ ἴῃ Ζειιπίαπο {ἰὰ]οὸ : Ργοωηιίίηι οὔοηαϊέ, 
οι ἠοηεϊτεδιι5 οηιρμῖηο (ἐ αἰ Π]οὶ ἰἐἰηυίην Ἰηιρθγαγο, πον Μη 
σιαρπα Ουγτὶ υἱγέμεέο ξαδλιηι υἱάογὶ, τι οἱ ἰοέ σεηίθ5 οὲ πα- 
ἐΐοτιθς ἔαοὶίο ραγογοπέ. Μ᾽ τυμηαπ θη τη4]6 νἱγ ἀοέξιιβ ἔδοιξ 
Χεπορῃοπίθῃι ἀοοοπίθῃι φαοιηοάο 4115 Ποιμϊηιθὰ5. Ροίπὲὶ 
ἹΠΊΡΘΓΑΓΟ, ἀτπιπὶ 4118 ᾿ΠΡΟΤῸ τοέϊα υὉ [ο1. Οὐΐπ Ἰρίδ 
Χοπορἤοη Ργου τη] [εέϊ. 4. Αἰ : οὔτε τῶν ἀδυνάτων οὔτε τῶν 
χαλεπῶν ἔργων εἶναι τὸ ἀνθρώπων ἄρχειν, ἄν τις ἐπισταμένως τοῦτο 
τοράττῃ. 84]{1πὸ ἹΠΊΡΘΥΙΠῚ ΠΟ ΔΟΘΌΪΓΙΓΙΓ ἸΡίῸ ᾿ΠΡΘΓΙ 
αἴ ν6] θΌΠΟ να] πηα]ο, (δ ροΐϊι8 Ὀ6π6 ᾿πηρογαηάο ἔογνα- 

ἴὰγ. ΑἸθιριᾶ Ἰριζαγ ἀϊέλξιοπα γεἀάθηάαπι ογαΐ τη ὈΓΙΙΠὶ 

ΑἸτθσιιπὶ ΟΥ̓ΔΙΙΟΠἶ5Β ΧΟΠοΟροηῖθθ ἐπισταμένως τοῦτο τοράττῃ; 
αυοά εἴ ΠΡΟΤῚ ΔΟΖῸΙ Π ΟΠ ΘΙ τΠιτη6 ΡΑγΙΓΘΓ ΠΟ] αι 1. 

Βεϊπάθ ϑϑέϊιομθβ ορεσὶβ οχχχνὶ. 4188 ἔδβοθγαῖΐ Ὑ  ΕΗΚα, 
ΟἸΏΠΙ νϑὶαΐς ᾿ἱππι{1|68 : [ἢ δηποίδιοηι 5 (αηθ η ΠΟ ΔΕΓΡῚ 
ΟἸΏΠΪΆ, 4186. 1Π ΘΟΙΠΊΓηΘΠΓΑΓΙΙΒ ν]ΓῚ ἀοέϊι τἢϊ απ] οπογαηΐ, 
{εὰ (4115 Παθιιὶ δα ΘΟ ΘΙ ΟΥΔΓΘ, δὲ ἴῃ δηποίδίϊοποβ Πη6 88 

τϑΐθγγθ, 428 ἰδιιάατε ροίΐθη, δὰὰΐ χαῖρ 16ἐν 15 Δα ο]θίοθηΐαβ 
ΘΓΓΟΓΕΒ 416 Π08 Ἰρῇ ετηθηάαγα ροίεηί. 

Βυρογοῆ, αἱ, 41 ἴῃ ροίϊογιμη ἀθ Χαπορῃοπίθο ἰοο 
ΟΡΘΓΘ. 6 Π6 ΠΊΘΓΘΤΙ νο]βηΐ, 46 οΘοπιραταμάα νογποπρ ἰδίϊμπᾶ 
71} Ο τοὶ ι!, παρ Ιηι, ἰδγῖο οοριτθηΐ, αυᾶπι ΡῈΡ]1ΟΙ5 
ΡΓΘΟΙΌιι5. ΡγΙνδ 46 σΟΠΠΙΓογΘ οἴ σουσοραγθ ΠΟ ΡΟίαϊ. 
Ἑδτὰ ποπ ἰοϊατη (ὐδιθγαγιιβ τηϊτιῇσθ οοτηπηοπάαδί, ἴδγο δά 

ίς ρετδίαῃ, ροίζαιιαιη Γὰᾶπὶ ᾿ρί8 δ οΪναγαῖ νογποηδπ), [84 
ΤῊ  δϊαπὶ ΓΕΘ  ΠΙΙΟΓΘῈ5. νἱσὶ ἀοέϊι ἰδπάδπέ ΟὉ αἴσχη ΟΥΙΕ- 
οὐπη, 416 πὶ ργεοίϊατιξ ᾿δέϊοπθβ Πομ 1Ὸ]1πὶ Ὁ 6ο δχργϑῆξ, 
[εὰ (δογῆπι δἰἴϊαπη Ἔχοθγρίε οἵ νϑγήοηὶ Γαρ]έϊο. 

ΘΌΒ]ΕοΙ δηποίδιοηιριβ ΠηΠδγίδίιοπαπι ἀοέϊηπτηι (Δ]}1, 

Ι,. Β. ἀς 8ι. ὕτοῖχ, νᾶγῖα ριεορσδρῇῆϊθ εἴ διΐοτια Χεπο- 
Ῥῃοηίες οἀριία ΜΠ υ{ἰγαηΐθπι, αιιᾶπι ἴῃ ΘΟΙ ΡΟ ΠΠππὶ τοή1- 
Εετα οοτηπηοάθδ οἵ ἢπε ἰεέϊογατη α{Π1|{4{18 ἀδίγιτηεπίο ρος. 
Τ.1Π1 ποη νἹἀ6 ΔΓ. ' 

Τπηάϊοοη ἀδηιαια (τγεοϊίαίῖβ εχ Ζϑαπίαπο Θχοθγρίμῃ) 
δάάι!άϊ, αὸ σᾶγογα Χεπορῃομῖαι ΠὈτὶ ἰθέϊογαβ [ΠἸΠΙΟΓῈΒ 
Ῥοῆα περαραί ᾿ργαγι8. Νοναμη σοπῆσογα ᾿ηίθυ οοουρᾶ- 
οπας τη ]τλ5 εἴ ρταυηπηπηαβ ΒΘΓΟΪΙῺΙ ΠοΙριτἀ πὶ ποη νδοᾶ- 



ὙἹ ΑὮ ΤΕΟΤΟΒΕΜ. 

Ὀαΐ : ἢδο δβῆγττηδτα ἰδῖηθη δα πὶ ΟΠ Π68 1π46 ΘΥΓΟΥῈΒ ἃ Θ᾽ 
[ΘΠΊΡΟΤΟ [8 ΠῚ 8]16η0 τηθ60 80 5 Ππ4118 ἔα1 {π]δίοϑβ. 

Τλδῆηδτῃ ἴῃ ἀπποίϊδίϊοπα ἀδ τοτηροτα ἴῃ Ρυδ]ίοατη βαϊίο 
ἀπ οΙρ] πες Ογτί, δὲ τοὶ ρα] οι Ρ]ατοηϊοα οὐπὶ 110 18. 46 
ΠΤ ρΊθαβ, Τα] αηρδηάα 115, ααδ δά ΠΙὈτὶ Χοποροπίεὶ ἰπϊτ 
ἀσπιη Ὀτθνίτεῦ ἀπραίαν!. Ἑχίαΐ [0 ]Ἰοδῖ τη. Οταίοπα Π0-- 
ΟΥ̓ΑΤ5. δά ῬΒΠΊΡΡαπι {οτὶρία Ἰοσὰβ. Ρ. 202. εὐϊξ. Βαίτίαπεθ, 
ὉΡῚ Π|Όγ: ΡΙ]αΐοηϊβ ἀθ τερυῦ]ϊοα εἴ ἀθ ΤΠ ρΊθα5 [πα θδπὶ ἴῃ 
ῬΟΒ]ΠΙΟση 18Π} ἴα ΘΜ ΟὈΙΕΓ σΑΓραηςαγ 15. νΘΓΌ]Β : 
ὁμοίως οἱ τοιοῦτοι τῶν λόγων ἄκυροι τυγχάνουσιν ὄντες τοῖς νόμοις 

καὶ ταῖς πολιτείαις ταῖς ὑπὸ τῶν σοφιστῶν γεγραμμένοις. ΟΡ 

ἤἢππο Ἰρίαπι Ἰοοατη ἰοΐατη οὐδ ΙΟποτὰ [[Οογαῖ]8 Ἐχαριδη- 
ἄδηλ ἢδ1 {παρῇ Πδ ϑρααῆρραι ἴῃ ΕΡΗΐΟ]α ΧΧν1]. ἸΠΙΟΓ 
Βοογβίιοαθβ σθηΐεθαίς Ὑ Δ]  ΚοπαΙΓ ἴη Οταίοηρ ἀθ ῬΠΙΡΡΙ 
Μαοθάοηῃϊβ ἱπάοϊθ Ρ. 262. ποῖ, 52. ϑογιρίβ δαΐζοη ἔα 
1114 οτγαίιο ρᾶι]ο ροίὲ Ῥε]]Πιηὶ ᾿πίογ ΡΏΠΙΡΡαΙ δὲ Ατῃε- 
ὨΙΘη65 46 ΑΠΊΡΠΙΡΟΙΙ ραίϊαμη οἱ ρᾷοα οομπηροῆίαμῃ ΟἸγτα- 
ΡΙΔ 415 τοῦ, ΔΠΠῸ δ]ΐεγο, δὲ ρᾷι]ο δηΐθ τηογΐθιη [ΠΟ Ογϑί18, 
αὐόϊοτο (Ἰοθσοηθ ἴῃ Οταΐοτα ο. 52. εἰ Ηδτρρο ἂρυά 
Τουρίογθπη Δυριτη 1 ργθθοῖ, σὰ δοοιά {8 ἀϊοιίαγ ΟἸγπι- 
ΡΙΔ415 110. ΔΠΠηῸ ἰοτίιο. Ὑιάοπίιγ Ἰριταγ ΠΌγ1 Ρ]ίοΙ58 ἀθ 

ΤΕΡΌΡ]ΠΙοα εἰ 46 ΤΠ ρου. ἸΠΊογ ἀμπηλ τογ απ ΟἸγΙηΡΙΔ 418 
104. εἰ Ἰδουπάππι ΟἸγπιρ 185 τοῦδ. Ομηπθ5. 1ῃ Ρυθ]οῦτα 
661 ργοάε, (ὐδέογαπη ἢ ρτϊογθιῃ ΑἸοϊ δ δάθιη Ῥ]διοη β 
οὰπὴ ΕΡιηορο Χοηορἤομ 8. σοι ΡΔΥΑν τ 8, ἱπᾶάθ διϊατη ἀρ- 
ῬΑΓΘΌΪ,, αδτη αἸνογία Ρ]δίοηἱβ ορίπϊο ἔποτιε ἃ Χαπορ]οη- 
ἴθ 46 Ῥεγίαγυμι γερὶ5 δἀποδέϊοπθ, “ΠῚ ΓατΙοπα δὲ τοῦθ: 
Πραῖ6 Ὁ}]4 1 ὨΠΈΟΤΙΔ 1ΠῚΡΘΥ ῬΕΥΠΟὶ ἐΘπηρογῖθα5 ἀσαχην!- 
ΤΟΥΤῚ ΘΡΤΘΡΊΟΥ :56.18}15,Θ 4πά] θη [Δ]ΊΘ τη. ΤΟΥ ΡΊΟΓΕ5 
ΒτΩΘΟΙ οἵ ]αηὶ πΟῸΪ5. Ργοαϊἀογαηΐ, γῸρΌγιῈ8. ἀγρυχηθηΐδ, 
ααϊρὺβ Ρ]αἴοηϊοα δητθηεῖα ΡΟ σΟμΠΓΠΊ8Υ]. 

ΘογθΈΡαπη ΒΘΓΟ 1 (ὐδ]θηάῖ5 Μαγθ ΜΏΟΟΟ, 3η 
Μαυίξο ΒΙοοΠϊδηο. 



ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄. 

ΘΑ. ὑ. 

Εἥννοιαᾳ ποϑ' ἡμῖν ἐγένετο, ὅσωι δημοκρατίαι κατε- Οβεπάϊε 
7, φρο ΣΝ, ΄ 7 δυξῖοι πος 

λύθησωαν ὑπὸ τῶν ἄλλως πως βουλομένων πολιτεύεσθαι ορετῖϑ ρτο- 
οὐπλὶο, ΠΟ 

Νὰ .. 

Παιδείκ) Θυδ᾽ ΟἸσΘΓΟΙΙ ἴπ Βιαΐο ο, 
29. αἰοϊτωγ Ογτὶ να εἰ αἰ! ΡΠ πᾶ. 
Θυδπὶ αυϊάοετι αἰ οΙρ᾽ παπὶ ἀεθετὶ 
(οἸϊ Χεπορῃοητβ ἰηρεηῖο Πρηϊβοανὶς 
74τὰ οΟἸἱπὶ Ρίαϊο ᾿εραπῃ ἴεγῖϊο Ρ. 142. 
εἀ. Βίροηῖ, υδὶ ΟγΥταπὶ τορεπλ ὀράλῆς 
τσαιδείας ἧφϑαι περαῖ, Εδῃ φυϊάετη 
Ρ]αϊοπὶβ παγγαῖοπεπὶ ἀε Ογυτο Χεηο- 
Ῥῃοητὶβ Ογτορεθάϊθ ἔα δ ορροῆιίδπ 
οεπίαϊς εἰἰατα Ν αἰσκεπαὶγ δά Ηετγοάο- 
ἴὰπῇ Ρ. 243. υἴ ΧεΕπορἤῆοπ Ρ]αῖ ἢ 5 
ϑυπιροῆο ἔψὰαπη ορροίμεγι:. Θυξ 
αυϊάδπι ορὶ ηἷο ἰγαάϊτα ποῦὶ5 ἃ Ατῃε- 
ὭξΕΟ ΧΙἅ, ο. 15. πείοϊο δῃ ἃ]]οὸ ηϊϊᾶ- 
ταῦ ἀιραπηδηῖο, πἰΠ αυοά ρτοῦει ἰο- 
οὐ. ΑἹ ΘΕ} Νοξδιαπη Ατιϊσατα πὶ 
ΧΙΨΝ, 3. υδἱ Παλ] τετ νεπηιρῖα ἤτηυ ία- 
ιἰθ.0 4υξε ἱπῖεγ Ρ]ῖοπετη εἰ Χεπο- 
Ῥῃοπίεπη ᾿ητεγοοίηε ἀϊοίταγ, (0}}1- 
ξυπίαγ : 14] εἼΐαγι ε{7ε πιο βποονα αἱ- 
ψμὲ αγηῖσα νοἰμηίατς ἐπι Ἰοίμηι ογεαϊαε- 
γωπΐ, φμοί Χεπορήοη ἱποίγίο ἐ{{1 οῤετὶ 
Ρίαϊοπῖς, φμοά ἀ4ε οῤίτπο βατμ γεὶ ῥμδέι- 
σα οἰ υἹαίίεψμε αὐ (ΠΥ ατιάαε (ογ ρηεηε 
ει, ἰεξ!!ς δος ἐο αμοδμς ἔεγε ἐιότγ!5, φιὶ 
γώπὶ ἱπ σμῖσμς ἐκιογαηιῖ, ορῥο 1: 6ο7:-- 
γα σοη ον βίφμε ἀνυεν μη γεσία αάηη- 
πἰβναϊίονῖς ρέτης, φμοί παιδεία Κύρου 
τ{ονῖρίμηη 67}. 

Οοπἤ]ϊαπι Χεπορῃοητεὶ ορεγίβ γα - 
ἑϊς ἀεοϊατγατατη εἰἴξ ἃ (οτὶρίογε (εὶ- 
Ἰᾶπο Ὀθεπε δάἀγηοηυϊ ΝΥ εἰΐκε, φυὶ ἢ- 
τα τον δίαϊς, ΧΕπορποηίετη ἀοοεγε 
νοὶ] Ἱξε ααϊ 5 Ὀ6|11 εἰ ρΡδοῖὶς ἀπο 

ἱπιροτίατα δοαυϊγὶ εἰ [γναῦὶ μοι. 
ἘἈεέϊε εεἰατῃ ἰάεπι νὶγ ἀοέϊας 1 ἀϊςαῆε 
ΤΏΙ νἱάδτατ, Χεπορῃοηΐεπιη θεῆς 
ἀοουϊήδβ, φυοτηοάο Ὀ6}115 ἔξοχα εἴ 
ΡΓάθηταυ βόγεη Δ ΠΡ ἱπ1ρ6- 
τὰ πὰ ΔΟαυϊΓὶ μοί : δἰταγα  τηϊηπς 
ἔεοι δ ρ᾽απατη, αυοτηοάο ἰάσεται ἐδ- 
Ὀεαὶ σοπίεγναι!. 21υῆο Ὀτενὰβ ἀς 
ὮΘΟ δἰζειο σευ ΠῚ ρΘηθγα ἐρῆε : εἰ 
αὐ Ὀ61}14 ξεϊατοβ πλ {15 εἴ ΤᾺ] αἴατὶ θὰ 5 
᾿ηΠτα ΧΕΥΙς ργθοσαρί!8, ἴἴὰ ΠλΪΠ 5 α1}1- 
ΘΘηΙΕΙ ῥτονὶ ἀπ 115, αὶ ΓΕΠΊΡΟΒΙ] - 
οἂπὶ Ρᾶοδίδτῃ ἰερίθυ5 τετηρόγαγε εἰ 
οπγηΐϊθα5 οΟρὶθυ5 ταϊᾶπὰ ρτροαγε νε- 
᾿ἰπτ. ϑ8ϑᾶπθ νεὶ τηδχὶπηὰ8 ᾿Ἰ τὶ τηο- 
ἀὰθ5 νὶχ οσεριῆεε τογαστὰ πιυ]ετὰ 4 ]- 
ΠΕπῚ, ἢ οπγηΐϊα ραετὶ, δΔἀο]είοθπτ!8, 
Ρδτγ5, ἃπηϊοῖ, ΠΟΙ Ϊ5, [ὉοἹ], νἱξϊογὶ 5, 
ΓΕ 515», ἱπηρεσδίογβ οβοῖα Ἰυῆἔᾶ εἰ 8- 
αυᾶἃ πᾶτ͵γγαιίοης ρΡεγίεααϊ εἴ αἰῆἤξεγεσα 
νοϊυ ει Χεπορποη, αυορά εὑπὶ ἔε- 
οἸξ ΠΟ᾿ εχ νεῖο δΠΠτγηδί νὶγ ἀοξιας 
Μείπονς ᾿ς πὶ Ἡ!οτῖα Πἰτεγάτγατα εἴ ἂγ- 
{ΓΤ δτεβοᾶγαγη Τὶ 11, ρ. 635. τεξϊα 
αἀτηοπεηίες νει κιο ἀς Ναῖυτα Ὠ]1- 
ΟἸρΡ]Ιη96 Ογτὶ Ρ. ΟΊ]. 

ϑεὰ δά Ἰοουτὴ (εἰ ΠΔηατῃ τεάεαῃ- 
ἄσπὶ εἢ, ἴῃ 4ὰο ροπίταγ ρΡοΙ͂ ᾿ΙΌτος 
ἄπο5. ρῥτγίοτεβ Ρ]ϊοηὶβ ἀξ τερΌ] σα 
εἀϊῖοβ ἰῇ Ραδ]ϊσαμὰ ΧΕΠοΟρΡΠοτίεπ, 
σοηΠ] απ δάγη! πη! βτδί ἢ 8 ταρῖθα (Ὁ 
Ογτὶ ρεγίοηδ χορ ὶ ριοροηφηάϊ. ς6- 
ΡΙΠδ ; Ἰάᾳφας εχίεσαϊαπ) εἢξ δηΐδαᾶ, 
αυάᾶτᾳ Β]αῖο ᾿ἰταπὶ ἀς 1ερῖθα9 τετ- 
Β 



2 ΟΥ̓ΕῚ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΑ͂Σ 

᾿ -“ ἢ ΝΕ δ ον 2 (τῇ 2 « 

υϑῳ ἡ μώλλον, ἡ εν δημοκρατίο ὅσωι τ ὧν μονωῤρχιῶ!, ὀστοῦ 
οἰ]ς νἱάετὶ, : ἢ ἄν ΤᾺ ΝΑ ΣΝ Νὰ εὐξξὰν : 
Βοπηϊηΐδυ5 τε ὀλιγωρχίωι ὠνγρήντωι δὴ ὑπὸ δήμων" καὶ Ὁσοὶ τυραν-- 
ἱπῃρεγάγο, ΣΝ λοι: : : ἔ ΡΣ δ ς 

πιοάο αυὶς γεῖν ἐπιχειρήσαντες, οἱ μὲν αὐτων καὶ ταχὺ πάμπαν 
ΦΟΓΆΠῚ ἢδᾶ- 

τὰ γάτη οο- 
ὑς ς ΝΝ δ ς » ͵΄ὕ 327 δ᾿ 

Ι κατελύϑησων, οἱ δὲ, κἂν ὁποσονοῦν χρόνον Φρχοντες Φιω- 
ΞηϊαΤ Ρτὰ- οὖ, ; ἐπ Ὴρς Ἢ ἀνε ΑΓ; 

ἄεπίεγ ἴτὰ- Ὕξενωντον, ἐν αυμάζοντωι, ως σοῷοί τε κωὼι εὐτυχεῖς ἄνδρες 
ἔζατε (οἰδῖ. 

Θυλπὶ ἰῃ γεγενημένοι. Πολλοὺς δὲ, ἐδοκοῦμεν καταμεμαθηκέναι 
ΤΕΙ. Ογτὶ δ 5. ἊΣ 32) Ν δ ων Ν ͵ δ 

αὔξει ἐχ-ὀ ἥῳωι ὃν ἰδίοις οἰκοις τοὺς μὲν ἐχοντῶς Κωι αἰλείονας οἱϑε- 
ΘΠΊΡ] ΠῚ, ν δὰ ᾿ ,ὕ ἜΣ ὦ πὰ ον 
αἴαας ἴα Τῶς, τοὺς θεὲ κῶὶι τῶωνυ ολίγους, κῶὶι ομῶως οὐδὲ τοις οὁλι- 
σοτητηοάς 7 7 Ζ -“ ΄ 

δὰ πατὰ- ὋὙ0ις τούυτοίς ὥοανυ τι δυναμένους χρήσϑαι πειϑ μένοις 
[079 1799] ὡΝ δ 7 7 ον "Νὴ 'Χ » -“ ο7} "7 

᾿ἰπᾶῖτὸ- Φτοὺς θεσποτῶς. Ετι δὲ τῦρος τούτοις ἐνένοουμνεν, οτί ὡρ-- 
ὁπάδπλ ,Ἂψῃ, ΕἸ δι ς ͵7 »ο“Ὗ᾿ »“ ἃς Ε' 

ἈΞ ΕΝ χοντες μὲν εἰσὶ Κῶι οἱ βουκόλοι των βοων, Κῶ οὐ τπσο- 
Ν ἊΣ ἢ ἃ , δὲ ε 7 “»“ 

Φορί(βοὶ των ἵππων, καὶ πάντες δὲ οἱ κωλούμενοι νομεὶς, 
Υ Ν Ε »" Ων “4. 79) ἝΝ "7{ 7 Υ 

ὧν ὧν ἐπτιστάτωςσι ζώων, ειἰκοτῶς ὧν φθχοντες πτοῦτων γνο- 

νὰ 4 ν᾿ 2 ἃς ΕῚ ἐδ 2 "»- 

μίζοιντο" ωοσῶς τοίνυν ταυτῶς τῶς ογέλως ἐδοκοῦμεν 

δὴ γῶν -“"᾽ » 7 ᾽, »" “ Ἕ Ἂς 

ορον μῶώλλον ἐϑελούσας πείθεσθαι τοῖς νομνευσιν, ἡ τους 
Ε Ψ "»" "7 "4 7, ἃς ἜΑ 5- ΄ 

ἀνϑρώπους τοις ἄρχουσι. Τ]ορευοντῶϊ τε Ὑῶρ ὧι ἀγέλαι, 
Ἔν ΣΝ 3.. οὖἷς 3 ψ, ς - ." 7 ΚΖ 5 «5 

οι ὧν ὠυτοῶς εὐθύνωσιν οι γομεις, γεμροόντῶι τε χωώριῶ, εῷ 

ς »“" ὃν δ ἣΝἝ 3 δι 3 ΖΑ͂ } Ὅς ὅν. ϑιένἣι, 

ποι ὧν ὥὐστῶς εφιωσιν, οὐπέεχοντῶι ΤΕ, ὧν ὧν αὑυτῶς 

τἰατὰ εἄςστεῖ, νοϊαπῖ, αυὶ Ρ]αϊοπετη 
το Χεπορποηεῖβ ορροία ε πατγᾶ- 
τἰοπεῖη ἀθ Οὐτὸ δλτυμηῖ. (ΟΡ ΠγῸΓ 
ἴα ἀξ τετηρογα [οτὶρῖθρ ταὶ ρα Ὁ} 1688 
ῬΙαϊοηΐοθε εἴ Χοπορῃοπίθα Ογτὶ α{- 
Οἰρ᾽ δ φύυϑοῦογο. [)ὲ δδᾶὸ ὕτενῖβ εἷ 
τοίροηἣο ἐχ Ερι]οσὶ {εόϊ. 4. υπάς 
ΟΟΙ ΠΡ ταγ ταιϊοηὶ ας ΘὨτγοποϊορῖοὶς 
ΟΡὺ5. δος ἃ Χεπορποπίε ροίξ ΟἸγτη- 
Ῥιαάϊβ τοᾷ. ἃπηὰπὶ 3. [οτἱρία τα οἱ 
Ρυδ!σαΐατη ας. Ρ]αϊοηΐσε τεῖ- 
Ῥυθ] οϑῈ τεπηρὰ5 ἰηΐεγ ΟἸγιηρίδάδπῃ 
ΧΟΥ. εἰ ΧΟΥΝΊΤΙ. οοἸ]οσανῖ οοΠ]εδϊατα 
εχ ποίο εὐ ἀ601}}} ἀγρα πη πο ᾿νε η 5 
ποη ἱπάοέϊας (αν. Μογρερβονη (οτα- 
τηρηΐαϊ, ἀε Ρ]αῖοηὶα Ἀέρα] οὰ, ἘρΙ- 
τηεῖγ. ᾿. 81. αἱ (σε! Πα ηϑθ πατγαϊιοπ 5 
Ὧδ πηοπηϊηϊς 4! 46Π|. 

Νοη πΊᾶ]ογεπὶ νἱπὶ {τἰραο ἃτρὰ- 
τηδηῖο αἰτοσὶ, ἀπέϊο εχ δεο, φυοὰ Χε- 
ΠορΠοπίδτη ἰἰῦγο Ψ]. οἂρ. 1. {εέϊ. 
41. Ριαϊοηΐς ορὶπίοποπι ἀς ἀυᾶθας 

ΔΠΙΠΊ85. δου ταῦ] 5 ἴῃ Πἰτο αυδᾶτίο 
ΤΕΙ ΡΠ] σοο ρτοροῆιδπι τείρεχ εξ οθη- 
ἴεῦαῖ (δπηογαγίαβ, Θυᾶ ἀςε τε ἀϊχὶ 
1ῃ. δηποϊδιτομα δα δατὴ ἸοσαπΠ,. 

1. χρόνον] Οτ ἤατη ἂὉ Ατιβιάς ἢ. 
1. Ἰασάδηϊε {δοϊαῆε Ζθαπεα. ἀδίποεμβ 
διεγένοντο Βτοάδοι8. εχ ᾿ἰ γὶθ φαϊθυΐ- 
ἄατη δίζαϊιε, 

τοσδνυ «,} [τὰ εἰἴδτιλ Θαε]ῇ, οἐ ΑἹ- 
τοτῇ, ῥτὸ τσάνυ σοι ]ηῖ, τσάντ, ΑἸάϊ- 
Πυτῇ ϑιερῃδηϊαπᾶ 1. εἴ 2. ἴῃ τσώνπη 
τηαΐανϊτ. ἀεἰπάς χσήσασϑλαι ΑἸτοτί. 

τοτιϑομένοις)] ες ἴῃ Βοάϊ. Βτγετη. 
εἴ νεγτήοης ῬῃΠ]ΕΙΡΏΙ. 

2. ταύτας τὰς ἀγέλας) Ουε!ῇ, τὰς 
ἀγέλας ταύτας, τοιϊαπάϊι5, αὐ ταδὶ 
νι ἀείαγ. 

οἱ ἄν] Οαεϊξ. οἷς αὐτάς. σοττγεξξι πὶ 
οἷ, ΑἸτοτῖ, ἡ ἄν αυοὰ εἢ εἰἰδπλ ἴῃ 
τηᾶγρὶηα ϑίθρῃ. 

ἐφιῶσιν] Βτοάδουβ. αἰϊσαπάς ἐσάγω- 
σιν τηετηοσαῖ. Οορυϊαπλ τε ρος νέροου- 



ΤΙΒΕᾺ 1. ΘΑΡ. 1. 4 
3 οι “ "»“᾿ 7) »-Ὁ᾿ ὥ ᾽ 

ἀπειργωσι" καὶ τοῖς κώρποις τοίνυν, τοῖς γίγνομενοις εξ 
»" »»»ν ἢ ΄ »Ὁ" “ἢ «“Μ Ν ᾽ 

αὐτῶν, ἐῶσι. τοὺς νομέας χρησίτωι οὕτως, ὅπως ἂν αὐτοὶ 
7 Ὑ 3 7Ζ ᾽ 3 .Ά » μ 

βούλωνται. ἜἜτ, τοίνυν οὐδὲεμυίων τωποτε ἀγελήν ἦσιϑό- 
9 » .Ἶ ΄ ᾿ὔ ς Ν ΄ 9. 3 

μεσω συστῶσαν ἐπὶ τὸν νόμεέω, οὐτε ὡς μή τειεσο ὧν, 
ΕἾ « ς »» ΄ Ὁ »"-"ὦν᾿ »"" ᾽ Ἂν 

οὑτε ὡς μὴ ἐπιτρέπειν τω κάρπω χρήσϑαι ἀλλὰ καὶ 
΄᾿΄ , ᾿ ε ᾽ ΄ “ “» Ἂν Ν » 

χωλεπώτεραι εἰσὶν ὧἱ ὠὐὙελων ὥώσι τοῖς ὠὡλλοῖς, ἡ τοῖς 
2 ᾽ » » ΄ ς 7 ΕῚ »“» Ὑ ; 

ἄρχουσί τε αὐτῶν, καὶ ὠφελουμένοις ὑπ᾽ ὠὐτῶν" ἄνϑρω-: 
Ἃ ᾽ Ε ς »ὅν 7 ΝᾺ Εἰ 7 

ποι δὲ ἐπ᾽ οὐδένως μῶλλον συνίστανται, ἡ ἐπὶ τούτους, 
ὰ ἣΝ ᾿ 37 ἜΝ “᾿ς 8 “ « 

οὺς ἂν αἰσϑωνται ἄρχειν αὐτῶν ἐπιχειροῦντας. Ὅτεϑ3 
Ἁ Βι, »Ἣ᾽ » ͵ «“ ; πο Ν 

μεν δὴ ταυτῷ ἐνεθυμούμεϑα, οὑτως εἐγιγνωσκομεν σερὶ 
-»- ῳθ « " ν᾿ ΄ , »"» 57 

αὐτῶν, ὡς ἀνθρώπῳ τοεφυκότι τπώντων τῶν ἄλλων ζώων 
4 Ἂν Ἃ ΕῚ ῳ 27 Ε Ν Χ Ε] ΄ 

εἰ ροίον, ἢ ὠνϑθρώπων, ρχειν. Ἐπειδὴ δὲ ενενοήσωμτεν. 
. “Ὁ ᾽ δ ᾿ δ » Χ » ΄ 

οτί Κυρος ἐγένετο [ἱερσής, ὁος ττωμπόλλους μεν ἀνϑρώ- 
ΕἸ ᾿ - “ν » Χ 

ποὺς ἐκτήσατο πειθομένους αὐτῷ, τωμπόλλως δὲ πό- 
΄ὕ ἌΓ. ἢ » 7 ἀμ Π 15 ᾽" 

λεις, σώμπολλα δὲ ἔϑνη, ἐκ τούτου δὴ ἠνωγκαζόμεθα 
᾿΄ο-ὦο Ν 37 »"» » ,ὔ 7 »“» »“ Ε 

μετώνοειν, μή οὔτε των ἀδυνώτων οὔτε τῶν χωλεπων ἐργων 
» ἢ ἣ; 5» ΄ "7 “4 ᾽ ΞΞ -“»“ὦ᾿ 

εἰνωιν τὸ ἀνθρώπων ὥρχειν, ἥν τις εἐπιστωμεένως τοῦτο 
7 ᾿ "»- “ 2 ᾽ 

τὐρώττη. Κύρῳ γοῦν ἴσμεν ἐθελήσαντας πείθεσθαι, 
Ἂν Χ » ων» ν΄ ς “ ς« Χ ᾿ Ν 

τους μὲν “πεχοντῶς σπωμπόλλων ἥμερων ὁδὸν, τους δὲ 
“" ἯἩἌ“ς Ὰ “. ἂν ὁ 7 ΄ ΔΚ Ν, ᾿Ξ 

καὶ μηνῶν, τοὺς δὲ οὐδ ἑωρωκότως τυώποτε αὐτὸν, τοὺς 

δαάδτῃ ἰεΐξζιο ἴῃ Βγεπι. σοῖς ἄλλοισι ται ΔΙτοτῇ, οτηϊπε ; ἸΙάθτη ἐφ᾽ ὅσος δ᾽ 
ΑἸτοτῖ, ἄν---ἰφίωσιν. Βτετη. οὐ Πο ἐφ᾽ Ὠαθεῖ 

ὁτιοα ἄν αὐτὰς ἐπάγωσιν, 

νορέας} Εἀά. νεΐεγεβ νορεῖς, ϑῖθρῃα- 
πὰ οὐτῇ Ουε], εἰ Βτεπι. ἀεάϊτ πο- 
γάτη ἔογγηδγη Ατιοὶβ ἔγεαεητὶοσγετη. 
Π|άπὶ ἰπ φαϊθυίάατη ᾿ἰ τὶς 18:Ππὶ ΟἹ ΠῈ 
τερετίατη ἃ εξ Χεπορποηῖὶ ἐχργοῦγαϊ 
Ἠε!δάϊῃ5 δρυὰ Ρῃοικίατη. [1 τγάατιῖ 
ΠῚ ἴῃ Πὶβ ἔογπγὶβ τη ]τὰ πὰ Ἰἴσεγε ρὰ- 
τἀταηῖ, εχ ΧεπορΠοπτὶ υἱεῖς», ΑἸἸΌΪ ἱσ'- 
πεἰς ᾿τηρυτατὶ νοΪ αΘΓα ηϊ. 
᾿ἠσϑόμεϑα) Βοτρίαγατη Οπε]ῇ, Βγεῃλ. 

ΑἸτοτῇ, ἡσϑήμεϑα Ργρία ς Ζευηε. 
τὸν νομέα) ἴἴὰ ]ὰπι. Τἤπρτ. Οὐε]Ὲ. 

ΑἸτογῆ, ῥΡγὸ σοὺς νομέας, ψϑια ΟἿ ΠῚ 
ϑίερῃδπο ρτγϑεία]ὶ. 

ἄλλοις] Βτοάεοι5 αβετγί. ἀλλοφύλοις, 
ᾳυαοά ΡῃΠεΙρΏως εχρτιείῆι; εἰ εἢ 

ὑπ᾿ αὐτῶν] Βτειη. ἀπ᾿ αὐτῶν" ἰάδπὶ 
δσ'λίξοντσι ῃτΟ συνίστανται. 

ἄρχειν αὐτῶν] Ῥτοποπηεη Βτεπ,. ο- 
ΓηΙΓζ, 

ἐνεθυμούμεϑα } ΛΙτοτγῖ, ἐνενοούμες- 
4. 
εἴη ῥῶον] Βτεση. ῥᾷον εἴη φώων. 

Πέρσης] Ι͂π Οαεὶΐ. ἀνὴρ Γαρτα [οτὶ- 
Ρία πὶ ; ἀνὴρ ἐγένετο ἹΠέρσης ΔΙτοτέ, 

πάμπολλ . 4] Βτεῖη. τυολλώ. ρδαΐθ 
δηῖθα ἑαυτῷ ΑἸτοτγῇ, Βαϊ οπες Πα η0]. 
1. 2. αὑτῷ. 

οὔτε σῶν χαλεπῶν) Βαῇ]. Μεϊ, 
μήτε. 

ἔργων εἶνα] Ψαΐρατε ἢ 
εἰίάτῃ Ζεμηὶο οοτγτγεχίὶ. 

ἤν τις] σιπι. Ουε], ΑἸτοτέ, ἄν σις. 

Β ὦ 

ἴα Γὰϑάξηϊςε 



4 ΟΥ̓ΕῚ ὈΙΒΘΟΙΡΙΙ͂Ν 

δ 1 3 “ 53δν Χ . «“ ᾿ 

δὲ καὶ εὖ εἰδότας, ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἴδοιεν καὶ ὅμως ἤϑελον 
ἄτι ἦν ε 7 “ο΄, 7, “Ὃ᾿ 

“αὐτῷ ὑπακούειν. Καὶ γάρ τοι τοσοῦτον διήνεγκε τῶν. 
2) ΄ ΐ “» ͵7΄ 3 Ν 

ὥλλων βασιλέων, καὶ τῶν πατρίους ὠρχὼς σπαρειλη- 
»" 2 ε »-Ὃ᾿ ΄ .«ἦ ς δ; 

Φότων, καὶ τῶν δὶ ἑαυτῶν κτησωμένων, ὥστε ὁ μεν 
ἼΞΣ ᾽ , “7 ϑῶ 57 εὟ 

Σκύξηης, καίπερ σαμπόλλων ὄντων Σκυδων, ὥλλου μεν 
5 ἣΝ Ζ 5. Ὅν ἡ δὴ 2 3 3 7 3.) ἰδὲ ᾽ “» 

οὐδενὸς δύυνώωιτ᾽ ἂν ἔϑνους ἐπάρξαι, ἀγαπωή δὲ, ἂν, εἰ τοῦ 
« “οσσ » 37) " ς σω »Ἅ“ο. 

ἑαυτοῦ ἔθνους ἄρχων διωγένοιτο᾽ καὶ ὁ Θρώξ Θρώκων, 
« Ν 9 “Ἢ "7 ᾿ ς 7 3} 

καὶ ὅ Ἰλλυριὸς Ἰλλυριῶν" καὶ τἄλλα δὲ ὡσαύτως ἔϑιγη 
53 7ὔ ἘΣ “» » -“ ΓΟ "5 “»"Ἢ δεν τς 
ἀκούομεν" τῶ γοῦν ἐν τῇ Ἑὐρώπη ἐτι καὶ νυν αὐτόνομα 
᾿οΥ γ΄, ὙΠ 5 Ἀν». ΄, -“» Ν 

εἰνωι λεέγετωι, καὶ λελύσθαι ἀπ᾿ ἀλλήλων" Κυρος δὲ, 
ἐν ς ͵7 « Ν Ἀν τ “»» 7 9 ; 

παρωλαβων ὡσαύτως οὕτω καὶ τὰ ἐν τὴ Ασίω ἔϑνη αὐ- 
΄ 4 ς δι - 5 7 “Ὕ -““ ἼΖ ὦ 

τΤόνομνον ὄντω, ὁρμηϑεὶς σὺν ὀλίγη Πέρσων στρατιό,, ἐκόντων 
ΝΘ ΄ ξυν Ζ ἫΝ Ψ “ 

μὲν ἡγήσατο Μήδων, ἑκόντων δὲ Ὑρκανίων" κατεστρέψατο 
Χ 7 7) - ΄ ΄ δὲ Σύρους, ᾿Ασσυρίους, ΓΑραβας, Καππαδόκας, Φρύγας 

3 τ, Ἂς ων 7 Ψ 

φμῴοτερους, Λυδοὺς, Καρας, Φοινικῶς, Βαβυλωνίους" 
5 Χ 2 “ 7] Ἐ᾿ χὰ ἣ, 

ἥρζε δὲ καὶ Βακτρίων καὶ ᾿Ινδῶν, καὶ Κιλίκων" ὡσαύτως 

δὲ Σακῶν καὶ Παφλαγόνων, 

λων δὲ πωμπόλλων εϑνῶν, 

4. πατρίους ϑιερῃαπυβ τυατρῴας 
ταλ] ε δῖ. 

ἄλλον ἔϑνους ἐπάρξαι] φεπιετη [ὉΟ 
᾿τηρετίο δάγεξϊατη τερετγε, Ἰρίτοσγ ργο- 
Υἱποίδιηη, (ἐπ τοσηᾶπο. [τᾶ ἔπαρχος 
εἰ ἐπαρχία ἀϊοίτατ εἴἴᾶ πη, δἀτηοηθηῖα 
ΝΥ γυΘηΔΟῆΪοΟ ἴῃ ΕοΪορ ΙΒ Ὠιβοσ. Ρ. 

“ΟΣ: 

σἄλλα δὲ ὡσαύτως: Ουεϊῇ, εἰ ΑἹ- 
τοι. τἄλλα δὲ ἔϑνη ὡσαύτως ὅσα ὠκού- 

μέν. 
ὠπ᾿ ἀλλήλων] Ουε!ξ. ὑσ’. σείεγατη 

ἤδοο νεγῦα δίερῃ. ραγεπιῃεῇ ἱποϊαῆε, 
ἰηϊτεγρτγείδιαβϑ οαπὶ Βτγοάδθο0 γι ίο (θεῖο- 
2α͵15 απο ἐπίεν (6 ἡωπέα ε{76. ἴπ 
Βτεῖη. καὶ κεχωρίσψμαι ἴαρτα [στ ρῖα πῇ 
εἴ. Ριο τὰ γοῦν ΡὨῃΠΠΕΙρὮ α5 τινὰ γοῦν 
Ἰεριηε νΙάἀδιατ. 

ὡσαύτως οὕτω] [ἴὰ ῥτοοῖοεγ Εαά. νεῖ. 
σε]. Βτειη. ΑἸτογί, Βοα]. ΑἸ ΠἰὈτὶ 
οὕτω οτηϊττὰπῖ, παιταηῖα Βτοάδθοο, εἴ 
ἐχοϊαῆτ διορῃηδηθϑ. ἴῃ πιᾶΙρίης 

ΓΩ 3527 

καὶ Μαριανδυνῶν, καὶ ὥλ- 
ὯῊ ΤῊ ΩΝ Ἀν » 

ων οὗ ων τῶ ογομῶτῶ εχ, 

[Πηρτ. Ἔχῆδε σοηϊεξζατα Οδβδιοηϊς 
Ζους εαυτοὺ και, 

Μαριανδυνῶν] Βτοάθοιαβ. ὁ [τὶς 4}}19 
μαρτιανῶν, ϑῖερῃδη 5 βουδυνῶν ἃαῖ βου- 

δονίων, Τα πτῖπα εἰ ΠῆπρΡτ. σατη ΟὉεΪ . 
βαράσπεηῇ ἃρ. Υ̓γετεηθαοῃίατη Ἐ- 
ΟΙορ. Ρ. 370. εἰ Αἰιογῇ. μαγαδιδῶν, 
ΑἸάϊπα, ϑίερῃ. τ. 2. σὰπὶ ΒταπΊ. μέε- 
γαδινῶν. Ματαηάϊποβ ποπληαῖ ΡἢΪ- 
ἸεΙρῆα5, εἰ Μαριανδυνῶν οοττεχῖς Μυ- 
τεῖας, τεπὶ νοῆπ5 δὰ δου δοῖβ. Ρετὶ- 
ΡΠ ρΡ. 8ὅ2. συ͵ὰ8 επιεηάδι!οησθηῃ 
Ρτίπη 5 ΗυτοΠΙηΐοπ τεσερῖτ. 1η βου- 
δύνων Ἰᾶῖοτα ποπγεπ Βιϑυνῶν {αἰρ σᾶ - 
τὰν ΕΠ ΟΠ οτι5, ααὶ εο5 χα Ματγίδη- 
ἄγῃοβ ἃ Χεπορῃοηῖα ποπιϊπαῖοβ ἔα- 
{{Ὸ σεηίεθαι, αὐ ἐταπὶ Ματγίδη ἀν πὶ 
Ἰηἴεγ ΡΑρῃ]αροηᾶβ αὐ ΒιΙῆγηοΚ πιὲ- 
ἀϊ! : Βιτγηὶ δαΐεπι Οτοείο ρᾶγεδδηῖ, 
ἀαέξῖοτε Ηετγοάοίο ἰἱ, χ)ἕ. 

ἔχοι τις) ΑἸιοτῖ, ἴσχοι τις ἀαῖ, 



ΕἸ ΞΒΕΕ. 1. ΘΑΡΟ Ὲ τα ΑΝ 
᾿᾽᾿»-"» »"» 7 ΜΝ ἢν "“ Ἄ 

τις εἰπεῖν. Ἔπηρξε δὲ καὶ ἙἭ λλήνων τῶν εν τὴ ᾿Ασίω, 
ΕῚ 2 7 

καταβὰς δὲ ἐπὶ θάλατταν, καὶ Κυπρίων καὶ ; Αἰγυπτίων. 

Καὶ τοίνυν τούτων τῶν ἐϑινῶν Ἰξξεν, οὔϑ᾽ ἑωυτῷ ὁμογλώτ- ς 

τῶν ὄντων, οὔτε ἀλλήλοις" καὶ ὅμως ἠδυνήϑη ἐφικέσθαι 

μὲν ἐπὶ τοσαύτην γῆν τῷ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ φόβῳ, ὥστε κατω- 
»"»"" ͵΄ » "»-7΄- ψ“ι λᾺν ΕΙ ΄ Ν 

πλῆξαι πάντας, καὶ μηδένα ἐπιχειρεῖν αὐτῷ" ἐδυνήθη δὲ 

ἐπιϑυμίαν ἐμβαλεῖν τοσωύτην τοῦ τυάντας αὐτῷ χαρί- 

ζεσϑωι, ὥστε ἀεὶ τῇ αὐτοῦ γνώμη ἀξιοῦν κυβερνῶσϑεαι. 
-»“7»" »“" ε .ς“" 93 

᾿Ανηρτήσατο δὲ τοσαῦτα ᾧυλα, ὅσω καὶ διελϑ εν ἔργον 
᾽ ε ΕΥ̓ 3 Ν μὰ 

ἐστὶν, ὅποι ὧν ἄρξητωι τις τορεύεσϑωι ἀπὸ τῶν βασι- 
» 2 ) Ν « ,ὔ » Μὸ 

λείων, ἐάν τε πρὸς ἕω, ἐών τε τρὸς ἐσπέρων, ἥν τε τρὸς 
57 4 Ν Ἀ ͵Ζ «ς » Ἀ δ « 

ἄρκτον, ἥν τε πρὸς μέσημβρίαν. Ημέις μὲν δὴ, ὡς 6 
», " ͵ ὶ » ΄ς "7 δ ᾿ 7 
ἄξιον ὄντα ϑαυμάξεσϑαι τοῦτον τὸν ὥνθρω, ἐσκεψά- 

᾽ Ν ΄, Ἂς ͵7 9 

μεθα, τίς τῦστε ὧν γενεῶν, καὶ ποίων τινὼ φύσιν ἔχων, 
͵ “Ὁ Ζ » 

καὶ ποία τινὶ τυαιδείω τοωιδευϑ εὶς, τοσοῦτο διήνεγκεν εἰς 
3 " “0Ά “" 3 τς 

τὸ ἄρχειν ἀνϑιρώπων. Ὅσα οὖν καὶ ἐπυθόμεθα, καὶ 
9 "»“ν -“᾿ Ν ᾽ "»“ »“ 7 

ἡσϑηήσϑαι δοκοῦμεν περὶ αὐτοῦ, ταῦτω πειρωσόμεϑω διη-: 

γήσασϑαι. 

5. τούτων τῶν] Εκ Εάἀά, νει, συεϊΐ, ὅσιοι ἄν) τι ΕΔ]. νεῖ. 1195. ουτῃ 
ΑἸτοτγῖ, σῶν ἐϑνῶν τούτων Ζευηπε τοῆϊ- 
τυιτ. 

ἀδυνήϑη) ϑίδρπαπιβ εχ αἰ ὶς Εἰ τὶ 5 
ἰδυνάσϑη εἰ ἠδυνάσϑη αβέετι ; ἐδυνήϑη 
Βτεπη. 

σῷ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ) ΑἸάϊηα, ΒτεπΊ. ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ. ρτοροπιϊοπεπι οπηϊταηἴ [ὰηξ. 
Ουε!, ΑἸτοτγῇῆ, ΤλΌτο 3. 3. 53. Ππ}}}}- 
ἴεῦ εἢ τῷ, ἀπὸ τῶν τσολεμίων φόβῳ. Οἵ. 
ΗΙΡράδγοῆ. 8. 14. ᾿Απαῦ. 1, 2, 18, ἀε- 
ἴπάς ἐσιχειρεῖν ἑαυτῷ ΑἸτοτῇ, 

ἐσιϑυμίαν) (σαε!ῇ. τηεηηογαῖ Ἰεδιϊο- 
ΠΕ ἔρωτα, 486 εἰ ἴπ ΑἸἰτοτῇ, : φαὶ 
ἀεὶϊπάς ἐμβαλεῖν εἰς σοσαύτην γένναν τοῦ 
ἑαυτοῦ χαρίζεσθαι ὥστε ἀεὶ τῇ ἑαυτοῦ 
γνώμῃ ἀαῖ. ἀεί ποερϑ5 ἀεὶ οπηττς ΒΊΘΠ,. 

ὅσα καὶ] Βτοάδεις αἰίαπάε ὥστε καὶ 
τηετηοταῖ, ᾳυρὰ εἷἷϊ ἴῃ ΒΓΘΏ,. 

ΑἸτοτῖ. ὅποι ἄν τις ἄρξηται. ἀείποερς 
πορεύεσιλαι ΑἸάϊπα οπηῖῆι. 

ἐάν σε---ξάν τε] ϑιερμᾶπαβ ΡΠ πλὰς 
Ἰην 15 ἩΙτὶβ ἥν σεσττῆν τε ῬΥΟΡΙΟΙ ἴετ- 
τ ΠΊΔ ἤν τε ἱπάυχὶς : δἱ ΑἸτογῖ, τεῦ ἐών 
τε τέρειῖς 46 πὶ ἴεφα! ρτϑοπ τεσ. 

6. μὲν δ) Βτοπ,, μὲν δέ. ΑἸτοτῇ, μέν 
οὖν δή. 

γενεῶν} 71.πί|. σὰπὶ Ουε!, οὐ ΑἹ- 
τοτῇ, γένναν. εΐποαρ τυοίαν τσοτὶ 
φύσιν ΑἸτοτῇ, 

τσοίᾳ «ιν ΑἸτοτῇ, τσοίᾳ τσοτέ, ἀεῖη- 
ΠΕρ8 τοσοῦτο εχ Ἐαά, νεῖϊ. ΡτῸ στοσοῦ- 
τὸν πὶ Ζευπῖο εἴ ΕΠΌΠετο τευ !. 
ἀεηίαας διηγεῖσθαι, ΑἸτοτῖ, (Οείογατα 
Ρ]αῖο (εγίῖο ᾿ερὰπὶ περᾶΐ ΟΥ̓ ΠῚ 
τοαιδείας ὀρθῆς ἥφϑϑαι. ἀε α00 ἰοσο δά 
᾿πι τὰ πὶ ; ἀϊξϊαπι εἴ. 

Φῳ 



ά ΟΥ̓ΕΙ ΠΙΒΟΙΡΙΙΝΑ͂Σ 

ΟΡ, 

ΘΩΣ χὰ ΠΑΤΡΟΣ μεν δὴ λέγετωι ὁ Κῦρος γενεσϑαι Καμβύ- 

πρπμμος σου, Περσῶν βασιλέως" ὁ δὲ Καμβύσης οὗτος τοῦ Περ- 

ΤΡ ἘΠ Υ τς σειδῶν γένους ἦν" οἱ δὲ Περσεῖδωι ἀπὸ Περσέως κληϊζον-- 

ἀποροιν τῶι" μητρὸς δὲ ὁμολογεέται Μανδάνης γενέσθαι" ἡ δὲ 
δ᾽ ἀπῖι: Μανδάνη αὕτη ᾿Αστυάγους ἣν συγάτηρ, τοῦ Μήδων γενο- 

αυαταπι μρέγρυ βασιλέως. Φῦναι δὲ ὁ Κῦρος λέγεται, καὶ ἄδεται 
Ρτφδπτα ἔτι καὶ 

» ἘΝ “ ὔ ᾿ ᾿ ; 

ΑΝ γὺν ὑπὸ τῶν βαρβάρων, εἶδος μὲν κάλλιστος, 

ψυχὴν δὲ φιλανϑρωπότατος, καὶ φιλομωϑέστατος, 

καὶ φιλοτιμότατος, ὥστε πάντω μὲν τόνον ἀνατλήναι, 

σάντω δὲ κίνδυνον ὑπομεῖνωι τοῦ ἐπωινέϊσιϑωι ἕνεκῶ. 

 Φύσιν μὲν δὴ τῆς ψυχῆς καὶ τῆς μορῷης τοιωύτην ἔχων 

διωμινημονεύεται" ἐπωιδεύϑη γε μὴν ἐν Περσῶν νόμοις. 

Οὗτοι δὲ δοκοῦσιν οἱ νόμοι ὥρχεσϑιιι τοῦ κοινοῦ ὠγωϑθοῦ 

ἐπιμελούμενοι οὐκ ἔνθεν, ὁενπερ τως λείστωις πόλεσιν 

ἄρχονται. Αἱ μὲν γωρ πλέστωι πόλεις, ἀφεῖσα, παι- 

δεύειν, ὅπως τις ἐθέλει, τοὺς ἑαυτοῦ παϊδως, καὶ αὐτοὺς 

τοὺς πρεσβυτέρους, ὅπως ἐϑέλουσι, διώγειν, ἐπειτώ σροσ- 

1. ὁ Κῦρος] Ατισαϊατη οπλϊαπὶ χειν : ἴρίε Γαϊρίσαῖυγ δαὶ ἄδθεγα 
δυπε, 1. 2.. .ΑὔἸά.. 11. .Βαί., Μεῖ. Θϑά. 
ΑἸ]τογῖ. γενέσθαι ὁ Κῦρος Καμβύσεω 
Θυϊάαβ ἴῃ Κῦρος, ετίατη οάθχ Βτε- 
τηθηῆς Καμβύσεω. Ἰεϊπ δ. ἰτογατη 
ΑἸτοτῇ. Φῦνα, δὲ Κῦρος λέγεται ἀαῖ, 

Περσεῖδαι) Ἡετοάοίας 1, 125. ἐχ 
φρήτρη Αοποτηθηϊάαταπη ἀδάᾳοϊι. 
ὲῈ Οδυγθγίε πϑεγαῖοη πὶ ΕἸ αἱ 6 πὶ 
ΠαΌ65 1, το. 

γενομένου] Ἐχ ϑυϊάα ΔΠαπηῆι ὅδι6- 
Ρῃδηυβ. 

ἕνεκα) ΘὉΕ] ἢ. εἵνεκα. (Οείθγαπὶ ὑσο- 
δῦναι Γαίοῖρογα ρεγισα! πὶ, 8 π| ὑσπο- 
μεῖναι, ἰτοΐϊεγατα, δὰ ἢυ]ὰ5 ἰοοὶ (επ- 
τα πτδπ ἀρί!5 ἴοσγα ογεάο δ] πη δητὶ 
Ὑνγιτοπ Δ οἢΪο. 

2. τοιαύτην] Βαῇϊ. [1{. σοσαύτην. 

ΠεϊποεΡ5 μνημονεύεται δι δου. 

δοκοῦσιν) 1101] Βτοάθοι διδάσκουσιν. 
Ῥτο ἄοχεσθαι 6 ᾿ἰῦτο νεΐεγε δηπποίδ- 
ἴὰπὰ τορος τείϊαϊαγ διθρ απ ἄρ- 

νεῖῦο ἄρχεσθαι δῖ ὅϑεν δεῖ, αιΐ καλῶς 
δας φρονίμως, ἃὰῖ ἀξηΐαας {(οτὶθεπ- 
ἄἀστι οὗτοι--- ἐπιμελούμενοι οὐκ ἔνθεν, 
ὅϑεν ἐν ταῖς πλήσταις. Ῥοῆδτειηδπη 
εαυϊάεπη Γαι ΟΠ ΘΓ Ργεθίεγο ; απ αἷ- 
τετὰ οοηνθηϊξ Κορρεῃ, 4υἱ ὀρϑώς ἀρ- 
χεσϑαι τηαϊεθαῖ. 

οὖκ ἔνϑεν) [τὰ Βτοάεοὶ ᾿ἰ τὶ, σε], 
5100. αυᾶπη (στὶρίαγαῖῃ. εἰϊαπη ἰπ 
Πυρσάππεηί εχῆδσπίοπη δρρτίοῦανῖξ 
για δοῇ. ρᾶ5. 371. Βυαάεηῆβ οὐκ 
ἔνϑεν ὅϑεν. αῦτ!6]. οὐκ ἔνϑεν αἱ πλεῖ- 
σται τυόλεις ἄρχονται, ΑἸτοτί, οὔτι ἔν- 
ϑεν ὅϑεν ἐν. ψαϊρο εῇ οὖχ, ὁμοίως γὰρ 

σαῖς ; εἴ ρυπέϊατῃ ἃπίε οὐχ. 
ὠφεῖσαι) ΑἸτοτῇ. αάἀαϊς φὸ ἃπία σσαι- 

δεύει). τεξϊε, ραΐο. 
ἐϑέλε] 21αητκ. 

Οαε!ῇ, ἐϑέλοι. 
ΒταΠΊΘη 15. 

ἔπειτα προστάττουσιν) 1ἰ Τιηῖ. Τής 

Βαῆϊὶ. Μεὶ. ϑίοβ. 
Πείησερβ στοὺς ἑαυτῶν 



Π͵ΒΕᾺ 1. ΟΑΡ, ΠΙ. 7 
- ,» Ν ΄ ᾿ 7 ἊΣ; 7, ᾽ 
τώττουσιν αὑτοῖς μὴ Ἀλεέπτειν, μῆ ἁρπάξειν, μή βία εἰς 

δ ἢ ΄ Ν ὲ δι , ΗΝ ΓΝ 

οἰκίων παρίενωι, μή παίειν ὃν μῆ δίκαιον, μῆ μοιχεύειν, 
Ἔν ΑΝ, “ »᾽ " ᾿ς “ ς 7 

μὴ ἀπειθεῖν ἄρχοντι, καὶ τώλλω τῶ τοιαῦτω ὡσαύτως" 
ἮΝ ΄ 7 7 ἂ ᾽ »ο» ᾽ ΄, 

ν δέ τις τούτων τι παραβαίνη, ζημίας αὐτοὶς ἐπέθεσαν. 
ς Χ » ΄ « αὖ 

Οἱ δὲ Περσικοὶ νόμοι προλαβόντες ἐπιμέλονται, ὁπῶὼς τῆν 3 
᾿ Ν Ν »“» » ε -“" «“-᾿ »" 

ἀρχήν μή τοίουτοι ἔσονται οἱ τσλίτωι, οἷοι τῦονήρου τινος 
5» Ἀ ᾽ -» ὥ ΕἾ Ἄ Ὁ δ γ΄ 

ἔργου ἡ αἰσχρου ἐφίεσϑ'αι. Ἐπσπιεμελοντῶι δὲ ὡδε Ἔστιν 
» » » ΄ ᾽ ι τα 5᾽ Ψ 7 

ὠυτοις ἐλευϑέρα φύγορώ κωλουμιενή, ἐνθω τώ τε βασίλειω 
Ἂς 37) 5 »-"οο Ε "»“, ᾿ Ἧς 

καὶ τὰ ἄλλω ἀρχέω τπεποίητωι. Ἔντευϑεν τὼ μεν 
4» -.τ.-οἊὔ -» ε ᾿ ἈΝ 3 

ὠνίῶ καὶ οἱ ἀγοραίοι καὶ ωἱ τούτων φωναὶ καὶ ὠπειρο- 
7 ΕἸ ΄ ᾽ 37 ͵7 ς Ν 27 

κωλίωι ὠὡπεληλωώντωι εἰς ὡλλον τόπον, ὡς μή μιγνυηται 
“ 

Διη- 4 
᾿Ὶ .“ ε ᾽ ᾿ς « Ν δ" ΕῚ »"κ " » 

ρήται δὲ αὕτη ἡ αὙορω ἡ τέερὶ τῶ ἀῤρχείιὼ εἰς τεττῶρω 
΄ 7 ᾿ ἂν « Ν Ν « ΝΠ ἢ 7 

μόρᾳ. πούτων δι ἔστιν ἕν μὲν ταὶ σὶν, ἕν δὲ ἐφήβοις, 

ἄλλο τελείοις ἀνδρώσιν, ἄλλο τὸς ὑπερ τὼ στρατεύσιμια 

ἔτη γεγονόσι. Νόμῳ δὲ εἰς τὰς ἑαυτῶν χώρας ἕκωστοι 

[τούτων] πάρεισιν, οἱ μὲν σαῖδες, ἃ ὠμῶ τῇ ἡμέρα καὶ οἱ 

ἡ τούτων τύρβη τῇ τῶν πεπαιδευμένων εὐκοσμία. 
« ἐ ͵ 

ΒαΠ]. Μεϊῖ. ϑιοῦ. [θεν σαεῖξ. Βτεπι. 
Οδῦσγ. ΑἸἰιογῇ. ἐσιτάσσουδιν ΑἸάϊ πᾶ. 

μὴ ἄρπ.} μηδ᾽ ἀρ. ϑιοῦ. Βοά!. 
Βτεπ,. 

μὴ μοιχεύειν} ΑἸτοτέ, μηδὲ μι. μηδὲ 
«ἰσειϑεῖν, 

ἣν δὲ] ΘΙΟΌ. ἐὰν δέ σις τούσων σἀρ. 

«ι'-ς 

ζημίαν] ἴτὰ ὰπε|,͵ ΑἸά. συεῖ, ΑἹ- 
τοτῖ, ταὶ ψαὶ ΠΠὈτῚ ζημίας; ἀεϊποερβ 
ἐπανέϑεσαν 1. ϑιοῦ. Βοά]. Βτοάπὶ 11- 
Ὁσὶ εἰ Βτεπ. 

3. οἷοῇ τὰ 1ὰπτ. στοῦ. Οσυεῖξ. ΑἹ- 
τοτῇ, ὥστε ΑἸά. ΡΙΠΠΕΙρΡΠας, Βτγοάθι 
προτὶ, ΒοΩΪ. Βτεγῃ. 

ἔργου ἤ ; αἰσχροῦ) συεὶξ, Βτεπι. Βιοῦ. 
ἢ αἰσχροῦ ἔργον. ΑἸτοτῖ, καὶ αἰσχροῦ 

δὺυ,ς 

δὲ ὧδε] 7Τᾳητ. Οὐεῖξ. δὴ ὧδε. ϑιῖοῦ. 
εἰ ΑἸτοτί. δὲ δὴ ὧδε. 

ἐλευϑέρα ἀγορὰ] Ατποίεϊες. ῬΟΪΙΣ, 
7.12. ἰη ΤΠΕΙβΆ]14 ταὶς πὶ εξ ἰγδάϊι : 
{εὰ εὰπὶ ἴα οχ ἢ. 1. ἀυχὶθε σεηζαϊς 
Μιυκτεῖας. Ἐσγατη νεπα]ία πὶ ἰΟγ πὶ 

αρυὰ Ῥετγίαβ ἔς περαπί Ηετγοάσέξις 
1,163. εἴ διταΌΟ 5. Ρ. 734. Θεία- 
ΓᾺ ΠῚ ΠΑΓΓΔΙΙΟΠἜ ΠῚ ΧΕΠΟΡΠΟπίοδπι ΠῸ᾿ 
δὰ υηϊνετίαπη Ῥεγίαγα τη παι οηξῖῃ 
Ρετίπετε, [δὰ δὰ ὁμοσίμων ει Ραίατ- 
διδάδτυπη βεπίθπ, 485 ἴοϊα δά τπὰ- 
πετᾶ ΡΟ σὰ εἰ οβῆοῖα ραϊδίίηα δά- 
τηϊττογθίασ, σεηΐεε ἤεεγερ, 1ἀἐεη ἴδεν 
τε Ῥοίιιξ, ἀεηι ἤγεγ κεν μη ἀοη:ι Παη- 
ἀεἰ ἀεγ σογπελη ει ἤζοϊκον ἀδν αἰΐεπ 
ἩῈ:, Τ. 11], ρᾶρ. 437. Ῥοίεγαΐ ορὶ- 
ΠΙΟΠδ ψἱγ ἀοξὶὰ5 σοπγπηδγα τοῆι- 
τηοηΐο Χεπορμοηείς 7» 5) 85. ὥσπερ 
ἐν Πέρσοιις ἐστὶ σοῖς ἀρχείοις οἱ ὁμοόσιμοοι 

διώγουσι εἴο. 
τσεπαἰδευμένων)] Τιευποϊ. 

τοαιδευομένων. 

4.- ἄλλο πσελείοις] ἄλλο δὲ τελ.---ἄλ- 

λο δὲ τοῖς ὑπὲρ ϑῖ0Ὁ. εἰ ΑἸτοτῇ, 
ΝΣ σούσων] ΑἸτοτῖ. τούτων οτηϊ- 

:, Πῖπο Ἰφοϊαῇ, 
Ὁ: 5100. τγαριῶσιν, 1Πηρτ, 
Μεὶ. Β6ῇ!. τσαρίεισι». 

ταδὶ ευας 

Β4 



8 , ᾿ ΟὟΆΒΙῚ ΠΙΘΟΙΡΙΙΝΑ͂ 

Ψ 27) εὐ τ ͵ Πρ υ 8.. δὰ ἘΣ " τέλειοι ἄνδρες" οἱ δὲ γεραίτεροι, ἡνίκ᾽ ὧν ἑκώστῳ προχωρῇ, 
2 “οω ΄ ς ) - “΄ ἜΑ ὴ]ς 

τὐυλὴν ἐν ταῖς τετωγμενωίς ἡμέρωις, ἐν οἷς δέι αὐτοὺς 
» ε, δ 5] κ᾿ » Ὁ ἀϑνον “ παρέναι. Οἱ δὲ ἔφηβοι καὶ κοιμῶνται περὶ τὰ ἀρχέϊω 

Ἂς - » ς Ν, -» 

: σὺν τοῖς γυμνητικοῖς ὅπλοις, τλὴν τῶν γεγωμηκότων᾽ 

οὗτοι δὲ οὔτε ἐπιζητοῦντωι, ἣν μὴ ταροῤῥηϑὴ τερεϊναι" οὔτε 

5 πολλάκις ἀπέϊννωι καλόν. ἴαάρχοντες δὲ ἐΦ' ἑκάστω 

τούτων τῶν μερῶν εἰσι δώδεκα" (δώδεκα γὰρ καὶ Περ- 

σῶν φυλαὶ διήρηνται) καὶ ἐπὶ μὲν τοῖς πηωισὶν ἐκ τῶν 

γεραιτέρων ἡρημένοι εἰσὶν, οἱ ἂν δοκῶσι τοὺς τταϊδως βελ- 
Ζ Ε] ἢ “" δ αυ νι Χ “Ὗὔ 2 τ » “Ἢ “ 

τίστους ὠποδεικνύναι" ἐπὶ δὲ τοὺς ἐφήβοις, ἐκ τῶν τελείων 

ἀνδρῶν, οἱ ὧν αὖ τοὺς ἐφήβους βελτίστους δοκῶσι ταρέ- 
ἘΠ ΤΣ ᾿ς » » 5 δ 7, ΥΕ ἊΝ δ “ ΄ 

χειν᾽ ἔπι 9ὲ τοις τελείοις ὧν θωσῚν, οι ὧν σοκωσίι ὥαρε- 

Ε ὃς δι ΄ ο 

χειν αὐτοὺς λοντες ελνῥνν ἐμὰν καὶ τὰ 

παραγγελλόμενα ὑπὸ τῆς μεγίστης ἀρχῆς" εἰσὶ δὲ καὶ 
τῶν ἀλλα προστάται ἡρημένοι, οἱ ἰμιμννοιομνα 

Ἃ δὲ ἑἐκά- 
[ω] ς ͵Ζ ᾿Ξ “Ὁ μ ς 

στη τῇ ἡλικίω τοροστέτακτωι ποιεῖν, διηγησόμεϑιω, ὡς 
»“ Ἂ ΠΣ 5 ΄, ς Ἃ ΄ 

μῶλλον δήλον γένητωι, ἣ ἐπιμέλονται, ὡς ὧν βέλτιστοι 

δείεν οἱ πολίτωι. 

ὅπως καὶ αὐτοὶ τὼ κωθήκοντω ὠποτελῶσιν. 

ς ᾿Ν » 5 ν 

Ο, μεν δὴ παῖδες, εἰς τὰ διδωσκα-- 
νῳ Υ, ; 

λέω ᾧοιτῶντες, διώγουσι μανθάνοντες δικαιοσύνην" καὶ 
΄ « » »“,Ψ 5 ἊΣ «κω ε 

λέγουσιν, ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἔρχοντωι, ὥσπερ τωρ ἡμῖν οἱ 

ἐν αἷς δεῖ αὐτοὺς] αἷς αὐποὺς δεῖ Θῖ0Ὁ. 

γυμνητικοῖ:) τὰ τΤηᾶῖρο ϑίερῇ. 
οταῖτς 1ὰπητ. ΑἸά, 1, Βαῆ]. Μεὶ. 
Τεαηο]. δέερἢ. 1. 2. 5100. ΟΘυε]ῇ, ΑἹ- 

Τβοηο]. οἱ Ἰἰθεγ ΒΊΈπΊ. ΡτῸ γυμνικοῖς. 
δαηΐ ὀγῶνες γυμνικοὶ, ἴπ 46 ἀϊξὶϊ, φαοά 
101 πυάϊ! ἀδοεγίαθδηΐϊ: ἰρίιαγ ὅπλα 
γυμνικὰ ἱπερίε ἀϊσιαπίατγ: αἵ γυμνησικὰ 
[πη σῶν γυμνήτων. 

ἣν μὴ] 1ἤηρτ. Οὐο]Ε. ΑἸτοτῇ, ἐὰν μὴ, 
5100. ἄν μή. 

5. ἑκάστῳ] ϑιοῦ. ἑκώσσοις Οὐ Τὴ Δ]- 
τοτί, εἴ Ζοπᾶτγᾶ. 

δώδεκα] Ηετοδοῖας Ι, 125. 4] ἢ- 
ΤΩΙ ΠΟΥ δύο μοίρας ΡΝ συώντων διε:- 

λόνταω ἀϊχὶξ 1, ο4. εἰ ποῆεῖ [,6εά, 
τερα]. ΧΙ, 4: 

ἠἡρημεένοι ΛΡΜ Ψππ|, Τ|, ΒΑ4Π]. ῥγίὰ8, 

ΑἸά. ροϊετγα5 νεγθα ΠῚ ΟΠ. 
βιλτίσσου:) ἄν δάἀάϊει ἩΗΙΟΠΙηΐ, 

τοτῇ, 
βελείσπους δοκῶσι τσαρέχειν) 510- 

Ῥδοὰβ. ουπὶ ΒΟΑΪ. τσαρέξειν : [εἀ ἀξὶπ- 
ΠερΡ8 οὐπὶ Βοάϊ. εἰ Βτεγη. τείίπεῖ 
ΡΓΦίδηβ, ὉΌῚ ἰπ ΑἸά. εἰ ἐατυταπ,. 
ῬΠΠΕΙΡΏα5. Τατυγατη ἰεὲγ ἐχρτείπι ς 
Ἰάθπι τοπηρὰ5 ΕἸ ΟΠ γὰ5 Ργϑοίεγθθαί. 

οἱ ἄν δοκῶσι) Βτεη. οἵ τ᾽ ἄν δοκ. 
ἑκάστῃ σῇ] ἀττσα] πὶ εχ ϑιοῦθεο 

ΔααΙάϊτ Ζευηα. 
ἡ ἐπιμέλονσαι] Ματγβο Βιοῦθὶ εἰ 

νεγῆο ῬΒΠΕΙΡΗΪ εἰ ἐπιμ. 
6. τπτ-αῖδες, εἰς} δϑιοῦ. τραῖδες οἱ. εἰς, 

οταϊῆο δή. Ετίαπι ΑἸτοτί. οἱ εἰς. 
διάγουσι] ϑιοῦ. μανϑάνουσι διάγειν. 
ἐπὶ τοῦτο] 5100, ἐπὶ τούτῳ. 



ΤΙΒΕᾺ 1. ΘΑΡ. 1Π.᾿ 9 

τὼ γράμματα μαϑησόμενοι. Οἱ δὲ ἄρχοντες αὐτῶν 

διωτελοῦσι τὸ τλέϊστον τῆς ἡμέρως δικάζοντες αὐτοῖς. 

Γίγνεται γὰρ δὴ καὶ σπιαισὶ πρὸς ἀλλήλους, ὥσπερ ἀν- 

δράσιν, ἐγκλήματα καὶ κλοπῆς καὶ ἁρπαγῆς καὶ βίας 

καὶ ἀπάτης καὶ κωκολογίως καὶ ἄλλων, δίων δὴ εἰκός. 

Οὺς δὲ ἀν γνῶσι τούτων τὶ ἀδικοῦντας, τιμωροῦνται. 
Κολάζοσ, δὲ καὶ, οὃὺς ὧν ἀδίκως ἐγκωλοῦντας εὑρίσ- 

κωσι. Δικώζουσι δὲ καὶ ἐγκλήματος, οὗ ἕνεκω ἄν- 

ϑρωποι μισοῦσι μὲν ἀλλήλους μάλιστω, δικάζονται δὲ 

ἥκιστω, ἀχαριστίας" καὶ ὃν ἂν γνῶσι δυνώμενον μὲν 

χάριν ἀποδιδόνωι, μὴ ἀποδιδόντα δὲ, κολάζουσι καὶ τοῦ-- 

τὸν ἰσχυρῶς. Οἴονται γὼρ, τοὺς ἀχαρίστους καὶ τοερὶ 

Θεοὺς ὧν μώλιστω ἀμελῶς ἔχειν, καὶ περὶ γονέας, καὶ 

πατρίδω, καὶ φίλους. Ἕπεσϑαι δὲ δοκεῖ μάλιστω τῇ 

ἀχαριστίω ἡ ἀναισχυντία" καὶ γὰρ αὕτη μεγίστη δοκεῖ 

Διδάσκουσι. δὲ 8 

τοὺς παῖδας καὶ σωφροσύνην" μέγώ δὲ συμβάλλεται 

εἰς τὸ μανθάνειν σωφρονεῖν αὐτοὺς, ὅτι καὶ τοὺς πρεσβυ- 

3 ᾽ 7 Ν ᾽ Ν ς ΄ 

εἰναι ἐπὶ τώντω τῶ αἰσχρὼ ἡγεμῶν. 

ἡμέρας} ϑίερμαπιβ μέρος δἀάϊάϊι, 
εἰ Ὠδῦεις Βτεπιεηῆς ; ἴῃ ΑἸτοτί. δἰϊε- 
Πᾶ ΓΔΠῚ15 ἴῃ τηᾶτρὶπς δάάϊάϊε. 

οἵων δὴ] 5 ρ απ 3 ὧν γταϊοῦαῖ : δὴ 

εχ 1αηι. Γ- σπεἰΕ, ΑἸτοτγῇ, οὐτα Ζευ- 
ὨΪΟ τενοσαν ΠῚ 03. 

τιμωροῦνται) Ὠ᾿βεταπείαγη Π}5 εἰ 
Τεαυ δ ητὶβ γεγῦὶ κολάζειν ἀοσεῖ δὰ ἢ. ]. 
ὙΥ γι θα ἢ ᾿ἰδήαῖθ εἰἰὰπῦ (σε ]Π1ο 
Νοέϊξ. Ατεῖο. 6, τ4- 8εα4 ποὺ φυϊάεπι 
ἴπ ἴοσο πυ]]ὰ οἱὲ ἰῃ ατγοαὰθ ποι! οη β 
ἀϊνετῆϊαξ. 

η. κολάζουσι Βτεπι. κολάζονται. 
μισοῦσι μὲν] [14 Θῖ΄0Ό. Οδρτίεὶ. ΡΗ1ϊ- 

λεῖρῃ. Ουε]ξ, Ρτὸ μισοῦμεν. ΒτΕΠΊ. μ- 
σοῦσιν ἀλλήλοις. 

ἀχαριστίας). Ἑδλπάδτη ἰερθη τπ6- 
τηοῖᾶαΐ ΑπΊΠΊϊΔΠυ5 23. ᾿ΠὈΓΟ ΘΧίγε ΠΟ 
εἰ ϑεπεοᾶ Βεπεῖ. 3, 6. οἵ, Ηἰμάεη- 
Ῥυτξ δά Μεπηογδῦ. 2, 2, 13. 

ἥκιστα) ἴῃ Βαάεηῇ εἰ ΑἸἰτοτγῇ, οὐκ 
ΔῸ δ᾽ΐεπα τηᾶπὰ δάἀάϊϊατη εἰ. οὐχ, 
ἥκιστα απί. ΑἸά, [{,| Βαῆϊ. Μεὶ. 
Τοτη. [ευπο]. ϑίερῃ, ϑίοῦ. Οαε!ῇ, 
ουπὶ ΡΏΙΘΙΡΏο, ὑπάς οὐδ᾽ ἥκιστω οΕἢ- 

οἷεθας ϑιίερῃδημβ. οὐχ εἴατη Ματε- 
τὰς Ν, 1.. 129. 3. ἀε]εγ! νοϊαὶς εἰ δικά- 
ζουσι (στ ], ααδ πὶ ταξε!} Ἀυα]άας δά 
Ριαϊάγο! ΝΊςία πη Ρ. 8832. εἀ Βεϊῆκο, 
4] τηομδὶ ΤΖείζεη ΟΠΙ]αά, 3, οὗ, 
ἴυα εχ Χεπορῆοηςς ἀυχιῆξς. ὅσε ἥκι- 
στα, σοπ] οι αῖ (Δ 5 δεγοῖ ἴῃ Αη-. 
ποῖ. δά Οντορϑαά, ἰηΐογιῖς ΝΟ]. 34. 
Δέϊογαπιη Αοδάεπη. 1 ττεγ. εἰθς. ρ. 
12: 

ἀποδιδόναι] ϑίοὈ. εἰ ΛΙτοτγέ, ἀποδοῦ- 
νῶώ,- 

καὶ σοῦτον] Ἐχ ΑἸΔ. εἰ ΑἸτοτ, οο- 
Ραϊαη ἴδαποὶ. εἰ ϑίερῃ. δαάϊάες- 
Γαηΐ, 

τσατρίδα] τσερὶ τυατρίδα καὶ 'σσερὶ φί- 

λους ϑῖοὉ. ἔχειν ἀμελῶς----καὶ τσερὶ πα- 
«ρίδα καὶ τσερὶ φίλους ΑἸτοτί. 

ἡ ἀναισχυντία) Βτατη. καὶ ἡ ἀναισχ. 
Ριοδαπίθ ΕἸ ΟΠ στο. 

μεγίσπη] αὕτη δοκεῖ εἶναι μεγίστη 

ἐπὶ ϑιοῦ. τηϊπὶ ρίάσεὶ δπιεπάδιϊο 
ὙΥγετΕπΌΔΟἢΙ : ἕπεσθαι, γὰρ δοκϑῖ-- 
καὶ αὕση δὲ μεγίστη δοκεῖ εἴς, 

8. εἰς σὸ] 5100, καὶ εἰς σός 



1Ο ΟΥ̓ΕῚ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝ}Ὲ 

τέρους ὁρῶσιν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν σωφρόνως διώγοντας. 

Διδάσκουσι δὲ αὐτοὺς καὶ πείθεσθαι τὸς ἄρχουσι" 
δ Ν κ 9 »- " ε ζ, ἐκ Χ. 

μέγω δὲ καὶ εἰς τοῦτο συμβάλλετωι, ὅτε κωὶ ὁρῶσι τοὺς 
΄ ΄ -» » 3 ἤν 

πρεσβυτέρους πειζϑ)ομιένους τοῖς ὠρχουσιν ἰσχυρῶς. Δι- 
7 Ν Ν 2 “ δι μδ δώσκουσι δὲ καὶ ἐγκρωτεῖς εἶναι γωστρὸς καὶ ταστοῦ" 
΄ ᾿ ΠΕ ΣΕ -» ᾿ «“ ξ΄ ἘΣ Ἀ Ν 

μέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο συμβάλλεται, ὅτι ὁρῶσι καὶ τοὺς 

τὐρεσβυτέρους οὐ τρόσϑεεν ἀπιόντας γαστρὸς ἕνεκώ, πρὶν 

ἂν ἀφῶσιν οἱ ἄρχοντες" καὶ ὅτι οὐ παρὰ μητρὶ σιτοῦντῶι 
ς “ 32 ἃς ΝΣ ἕο 7 « ς Ὑ΄ 

οἱ παῖδες, ὠλλὼ πάρω τῶ διδωσκάλῳ, ὁτῶν οἱ ὠῤρχοντες 
΄ ΄ λ "7 “ Ν 7) Ὑ 

σημήνωσι. Φέροντωι δὲ οἴκοθεν σῖτον μὲν, ὥρτον, ὄψον 

δὲ, κάρδαμον" αιεῖν δὲ, ἥν τις δι ψῆ, κώϑωνω, ὡς ἀπὸ 
»“Σ. »“ὖ . ᾿; Ν ἢ Ψ Ζ τοῦ ποτωμοῦ ἀρύσασϑαι. Πρὸς δὲ τούτοις μωνϑδάνουσι 

τοξεύειν καὶ ὠκοντίζειν. Μέχρι μὲν δὴ εξ ἢ ἑπτωκαίδεκω 

ἐτῶν ἀπὸ γενεῶς οἱ παϊδες ταῦτω πρώττουσιν᾽ ἐκ τούτου 

οδὲ εἰς τοὺς ἐφήβους ἐξέρχονται. Οὗτοι δι αὖ οἱ ἔφηβοι 

διώγουσιν ὧδε Δέκω ἔτη, ἀφ᾽ οὗ ὧν ἐκ παίδων ἐξέλθω- 

σι, κοιμῶντωι μὲν περὶ τῶ ἀρχέϊω, ὥσπερ προείρηται, 

καὶ φυλακῆς ἕνεκώ τής πόλεως καὶ σωφροσύνης" (δοκεῖ 
γὰρ αὕτη ἡ ἡλικίω ἐπιμελείας μάλιστω δεὶσϑ αἰ) παρ- 

καὶ τείϑεσθιαι) ϑιοΌ. καὶ σείϑεσθαι 

“αὐτούς. 

Τυΐσ: δ. 34: 
ἥν σις] ϑιοῦ. ἐών σις, ΑΙτοτέ. ἄν τις. 

εἰς σοῦπο} Ουε]ξ, ἐν τούτῳ [εὰ Τοτ- 
τεξϊα πη. 

ὁρῶσι καὶ τοὺς τσρ.}] ἴϊὰ 5100. [εὰ 
καὶ δηῖας τυειϑομένους ρΡοπαπὶ Εαα. 
νεῖ. συεῖ. χαὶ εἰς τοῦτο συλλαμβάνε- 
σαι ὅτι ὁρῶσι σοὺς τρ- τοειϑομένους ΑΙ- 

τοτί. 
ἄρχουσιν ἰσχυρῶς) οτάϊπεπη ἱπνεγεῖς 

Θιοῦ. 
γαστρὸς] καὶ γ. ϑιοὈδευβ. 
καὶ ποὺς τσρεσβ.] Οορυΐϊατπι Πὶς 

ἙΕάά. νεῖτ. Θῖοῦ. ΡΠ1Ὲ]. Θεοὶ, ΑἸε. 
οὐχϊτίαηϊ, 

ἄρπον] [τὰ ῬὨΠ16]. εὐ δῖ0Ὁ. Πὶο τὰ- 
τηεη οὰπὶ ΑἸτοτί. ἄρτους Παθεῖ : ὰπηΐ. 
ΑἸά. 1. ΒαΠ]. Μεὶ. Ουε]ῇ, σῖτα ----ἄρ- 
τους. Ἀδ καρδόμου παυτγὰ εἴ αἴὰ 581- 
ἥἄλ5 ἴῃ Ὦ, γ. οἷ, Οἰοεῖο Εἴη. 2, 28. 

κώνγωνα )] Ουεϊξ, κώϑωνας. ετίας 
ὑδροποτέοντας τησπηογαῖ Ηδγοάοι, 1, 
γι. 

σοξεύςιν] καὶ «. ϑιοΌδει 5. : 
ἑπτακαίδεκα) Ἡδετοάοίας 1, 136. 

ΔΉΠῸ ΠῚ νον ΠΊ, Βίγα θῸ [Ὁ. 16. 
νἱσοηπηαπη εἰ 4αδίίαπιλ ρτϑοδηϊ. 
Οείεγιτη ἑπσσὰ καὶ δέκω ΡτοΟΡΊευ αἀπίε- 
σεάδῃβ ἕξ (οτΙ νοϊεῦαΐς δίερῃ. οἂϊ 
Ἰοσιατη ΟΔΡ. 4.5 16. έντε ἢ ἑκκαίδεκα 
ορροίαις Ηυτοπιπίοῃ. 

ταῦτα] [τὰ εχ ΑἸά. εἰ ϑιοῦ. δ851ὲ- 
ΡΒαπυς ΡτῸ αὐτά. 

9. κοιμῶνται μὲν) Ἐκ τοῦ. εἰ πε, 
μὲν δἀάϊτατη. 

ἐσιμελείας μάλιστα) Ἠτυπο οἵῆϊ- 
πεῖὴ οὐπὶ ϑιοῦΘ. ἐξαυϊπα τ. 



ΠΠΒΕᾺ 1. ΟΑΡ. ΠΝ. εἰ 

ἔχουσι δὲ καὶ τὴν ἡμέρων ἑωυτοὺς μάλιστα τὸῖς ἄρχουσι 
»» ΕΣ ΄ ε κ "“᾽ »" «“ Ν 

χρήσϑαι, ἥν τι δέωνται ὑπερ τοῦ κοινοῦ" καὶ ὅὍτῶν μὲν 

δέη, πάντες μένουσι περὶ τὰ ὠρχεια" ὅτων δὲ ἐξίη βασι- 
᾿ς ᾽ ͵ » ς "»“ .“ “ο 

λεὺς επὶ Θήραν, ἐξάγει τὴν ἡμισειῶν τής φΦυλωώκης" ποιέϊ 

δὲ τοῦτο πολλάκις τοῦ μηνός" Ἔχειν δὲ δὲι τοὺς ἐξιόντας 

τόξω, καὶ παρὰ τὴν φαρέτραν ἐν κολεῷ κοπίδω ἢ σώγα- 
» ἣ. “323 ς Ν Ἂς 7 “ Ἀ ᾿ 5 ΄ 

ριν" ετιὶ δὲ γέρρον, καὶ παλτῶ δύο, ὥστε τὸ μὲν ἀφιέναι, 
“" ᾽ ΝΥ ΄ τ .»-»" »" 

τω δὲ, ὧν δέη, εκ χειρὸς χρήσϑαι. Διῷ τοῦτο δὲ δημο- 
ἐς “ ἀρ ᾽ Α͂ Ἢ ἜΣ -, ἣν 

σιῶν του ϑηήραν ἐπιμέλονται, και βασιλεὺς, ὠσπερ καὶ ἐν 

πολέμῳ, ἡγεμὼν αὐτοῖς ἐστι, καὶ αὐτός τε ϑηρῶ, καὶ 

τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖται, ὅπως ὧν Ἄγηρῷεν, ὅτι ἀληθϑε- 

στάτη αὐτοῖς δοκεῖ αὕτη ἡ μελέτη τῶν πρὸς τὸν πόλεμον 
Ψ' Ν - ἂς ἥ ΓἋ » 7 Ν Ζ 

εἰνῶι. Καὶ γαρ σπρῶι ἀνίστασθαι ἐθίζει, καὶ ψύχη 

καὶ ϑάλπη ἀνέχεσθαι γυμνώζει δὲ καὶ ὁδοιπορίαις 
Ν ἡ 5 ͵] λ Ν δ ς,. 7 Ν εἹ 

καὶ δρόμοις" ἀνάγκη δὲ καὶ τοζεῦσωι “)ηρίον, καὶ ὠκον-- 

Καὶ τὴν ψυχὴν δὲ πολλά- 
ιν ΄ ᾿ "“» , “ἢ Ν ΔῸΙ 3 3 

κις ὠναγκῆ ϑήγεσϑαι ἐν τῇ Θήρω, τῶν τι των ολκιμίων 

τίσαι, ὅπου ὧν πωρωπίπτη. 

ϑηρίων ἀνθ στήται παΐειν μεν γὰρ δήπου δέι τὸ ὁμόσε 

γιγνόμενον, φυλάξασθϑωι δὲ τὸ ἐπιφερόμενον" ὥστε οὐ 

ῥώδιον εὑρέϊν ἐν τῇ ϑήρω τί ὥπεστι τῶν ἐν τῷ πολέμῳ 
᾿ Ἵ , ΠἽ ΠῚ 

ἑαυτοὺς μάλιστα] ροβετῖυβ νοσδθυ- 
Ἰὰ πὶ οπηϊτῖς ΑἸά, ῬΏ1]ε]. Βτεπη. 

ἤν τῇ δῖοΌ. ἄν σι: ἀείποορβ δέῃ τι 
ἰάετη ϑιοῦ. σὰπὶ ΑἸτοτῇ, 

ἐξίῃ] ϑιῖοὉ. ἐξώρη, ΑἸτοτῇ. ἐξαγάγῃ. 
ἐξάγει----φυλακῆς} 1απι. 1, ΘυΕ]Ε, 

Αἴι. ϑιοὉ. τὰς ἡμισείας φυλακὰς κατα- 
λείπει: [εὰ Ηἀά. νεῖτι. τὰς δὲ, 51ο- 
ΡΒεὰς σάώς τε Ὠδθεπί : ϑι:οὈξθ 5 Εἰ]8 Π 
φυλάς. Ἑαυϊάετη οὑπὶ Μαυτεῖο Τεη- 
το ἱερεπάστι δσαν--- βασιλεὺς; ἐσὶ 97- 
αν, (τσοιεῖ---- ποῦ μηνὸς) τὴν μὲν ἡμίσειαν 

ἰζάγει τῆς φυλακῆς, τὴν δὲ ἡμίσειαν 
καταλείπει. 

καὶ παρὰ] ἴτὰ 5ῖοΌ. ῬΠΊ116]. (πε! ῇ, 
Βτετη. Οορυΐϊαγὴ οταϊτίαηι ᾿απ|. ΑἸά. 
ς [πὶ Ουεῖῇ, σοτγεξζου καὶ μοῦ φάρε- 
τρῶν Ἰπίετγαϊς 5 αυτός ἰοσο ογηϊτῖ 
ΑἸτοτξ, 

δὲ γέῤῥον  ϑίαραπυβ καὶ Ἰπτετίεγαϊε. 
ἀφιέναι!) αητ. πε], διοῦ. ἀφεῖναι. 

ΑἸτοτῖ. σὸ μὲν ἕν ἀφιέναι. 

το. αὐτοῖς δοκεῖ) Ρτοποῖηεη οχ ᾿Ϊ- 
Ὀτὶ5 Βτοάβοὶ, ῬΡῃ1εὶ. ϑιοῦδθοὶ δἀάϊάϊε 
Ζ. (εὰ ϑιοῦεοις αὐσοῖς δοκεῖ αὕτη ἢ 

μελέτη οὐτὴ ΑἸἰτοτῇ, Ζοηᾶτα οἱ ΡΏΠ]ε]. 
αὐτοῖς δοκεῖ εἶναι Ἰἰδτὶ Βτοάδθοὶ. δοκεῖ 
εἶναι κὕπη Βτετη. 
ϑήγεσθο,) ῬΏΠΕ]. ϑάλσεσθαι ἐχρτοῦ- 

πη νιάξιαν ναγθο σοποαϊείσεγε, συοά 
εἰ 'η Βοαϊ. εἰ Βτεύη. παρὸ Τβαηοϊ, 
εἰ ϑἴερῃ. εἴἴαπη γήϑεσθαι Δῃηποίδηῖ. 
ἐν τῇ ϑήρῳ οτηῖϊς Βταπι. 

ἀν ισσῆσωι) ΑἸτοῦῖ. ἀνθίσφαται. 
Πεϊησερβ γὰρ δήπου δεῖ Βιοῦδουβ, υἵ 
Βτειη. γὰρ δεῖ πον ΑἸτοτῖ, ἀπάε δήπου 
δαάϊάϊ,. 

τί ἄπεστι] [τὰ ]αὩτ. 1, ΒαΠ]. Μεὶ. 

10 



12 ΟὝΗῚ ὈΙΒΟΙΡΙΙ͂ΝἍ 
Ν : 

11 παρόντων. ᾿Ἐξέρχονται δὲ ἐπὶ τὴν Θήραν, ἄριστον ἔχον- 
ακ Ν ες 5 ἮΝ Ὁ 7] Ψ» ὗν, 

τες σιλειον μεν, ὡς εἰκὸς, τῶν παίδων, τἄλλαω δὲ ομοιίον. 

Καὶ ϑηρῶντες μὲν οὐκ ὧν ἀριστήσωιεν" ἣν δέ τι δέη 9η- 

θίου ἕνεκώ ἐπί βαπαιμεοι τὰν ἢ ἄλλως βουληθῶσι διατρί- 

ψαι περὶ 

ὑστερωίαν 

τήν Θήραν, τὲ τὸ ἄριστον τοῦτο δειπνήσαντες, τὴν 

οὖ ϑηρῶσι μέχρι δείπνου" καὶ μίαν. ἄμφω 

ἡμέρα λογίζοντωι, ὅ ὅτι μιᾶς ἡμέρως σῖτον δα- 

Τοῦτο δὲ ποιοῦσι τοῦ ἐθίζεσθαι ἕνεκώ, Ἱνώ 

7, Ν 

τούτω τῶ 

πανωσι. 
Νὶ ϑντ ᾽ τὶ ,ὕ δὺ “ -“΄ 

Κῶϊ, εῶν τί ἐν κὐυλῶνς δεήση, ὑνωντῶιΨ τοῦτο Ὅοίειν. 

Καὶ “ δὲ τοῦτο ἔχουσιν οἱ τηλικοῦτοι, ὅτι ὧν ϑηράσω- 
᾿] 

εἰ δὲ μὴ; τὸ κάρδαμον. ΕΠ δέ τις αὐτοὺς οἴετωι ἢ σιν" 
Ζ 5 “ .“ Ι 

ἐσθίειν ἀηδῶς, ὅτων κάρδαμον μόνον ἔχωσιν ἐπὶ τῷ σίτῳ, 
ὉΧ ΕῚ »“ ε [2 5 »“" 

ἢ τίνειν ἀηδῶς, ὅτων ὕδωρ πίνωσιν, ἀνωμνησί)γήτω, πῶς 
Ν “δὸ ἢ Ν ΕΣ “᾿ »“-ὦνΔ, »“ δὲ ἡδὺ 

μὲν ἡδὺ μάζα καὶ ἄρτος πεινωντι ᾧαγέιν, πως δὲ ἡδὺ 
ες »"» "»“, ς ΟῚ ἢ Ν α 

12 ὕδωρ διψῶντι πιέν. Αἱ δὲ αὖ μένουσωι φυλαὶ διωτρί- 
»“»"ἭἪ ᾿ 327 ἃ -“ » 9 

βουσι μελετῶσαι τώ τε ἄλλω, ἃ παῖδες ὄντες ἔμωϑθον, 

καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν. καὶ διωγωνιζόμενοι ταῦτα 
Ἂς 2 7 » ΕῚ λ ᾿ ΄ 

πρὸς ἀλλήλους διατελοῦσιν. Ἑἰσὶ δὲ καὶ δημόσιοι τού- 
3 » 5» ἣν " Ὰ »“ 

των ἀγῶνες, καὶ ὠϑλω προτίϑεται" ἐν ἡ δὲ ἂν τῶν 
“,"ῆ6 ο΄ “ Ψ" 3 

ᾧυλων πλεῖστοι ὥσι δωημονέστατοι καὶ ἀνδρικώτατοι 

πούσῳ σὼ ἡμέραι, ΑἸ]ά. τὰς ἡμέρας. Ιῃ 
Οαεἶξ, τούτω οοτγοξϊογ δαἀάαϊάεγαις εἴ 
ἴῃ πηᾶγΡῚΠῈ τὰ ἡμέ ἐρα. Ετίαπι ΑἸτοτῇ, 
ἄμφω τούτω τὼ ἥμερα. Οἵ. ΕἸΟΠοΓ δὰ 
ΡΙ Διο 5 Ρῃϑοάοπεπη Ρ. 300. 

Ουεῖξ, ΑἸτοτῖ. εὑρεῖν στε ἐν σῇ ϑήρᾳ ὃ 
ἄπεστι ϑιοῦδου5. τσαρόντων ἴῃ ἰἰΌτΟ 

᾿ ’ὔ " 

αυοάαπι 4668 εἰ τί απίς ἄπεστι εξ 
αἰ δίθρῃ. Ψυΐρο ες εὑρεῖν, τί ἐν σῇ 
ϑήρα ἄπεστι. Ατιοαϊαπὶ δηΐς σπολέ- 
μῳ ϑιοθθαβ δάάϊι. 

11. ὡς εἰκὸς} ΑἸά. ὡς πὸ εἰκός. διοῦ. 
ὡς καὶ εἰκόσως τσαίδων. 

ϑηρῶντες μὲν] ΒίερΠδηιβ δἱζ ἴῃ 11- 
Ὁτο υοάδτῃ εθξε “ηρῶντες οὐκ ἄν ἀρι- 
στήσαιεν, ἤν μή τι δεήσῃ ἢ “ϑηρίου--- 
ἐϑελήσωσι---ϑήραν" πὸ αὖ ἄριστον. Ουπὶ 

Ὦος [ἰἰῦτο ἔεγα οοηίεητίγε Αἰῖ Ηαι- 
ΘΠΙηΙῸΠ Βοήϊ. ϑηρῶντες οὐκ ἂν ἀριστή- 

σαιεν ἢν μήτε δεήση ἢ Θηρίου εἰς. 8ῖο- 
Ὀδοα5 δεήσῃ εἴἴατει Πα]εῖ. 

βουληϑῶσι] Εταπὶ Βοάϊ]. ἐϑελήσωσι 

Παῦρεῖ. 
σούτῳ τὼ ἡμέρα] 1τὰ ϑιοῦ. σῃε!(, 

ἕνεκα, ἵνα) Βτόδτη. ἕνεκεν, ἵν᾽ ἐάν σι 
καί. 

οἴεται! ϑῖοὉ. οἴησαι---ἰσϑίωσιν ἐστί, 
τοῶς μὲν ἡδὺ] Τπι. Π, Μεὶ. σας], 

ΑἸτοτγῇ, τσῶς ἡδὺ μέν, Τιοοὶ {εητεπίίαπε 
εχρτείδι Αἰ πμεπϑβ 4. Ρ. 157. 

διψῶντι σηῖν)] Οτάϊπεπι ἰηνεγιῖς 
ΘιοὉ. εἴ Βτεγη. 

1- ἔμαϑ.») Θιοῦ. ἐμάνϑϑανον----πού- 
τοις ἀγῶνες. ΑἸιοτῇ, καὶ ἃπῖε διώγων. 
ΟΠ, 

σῶν φυλῶν] Τὰπ|. Π,, Β4Π]. ῬΠΠΕ]. 

ϑιῖ00. Ουε!ῇ, φυλῇ, ΑἸτοτῖ, ἐν ἡ δ᾽ ὧν 
φυλῶν. 



ΕΗ 1. σΆΡ π. 13 
͵ 5 -“ ε »"Ὕ Ν .-“» ν 3 

καὶ εὐπιστότατοι, ἐπωίνουσιν οἱ πολίτῶι, καὶ τιμῶσιν οὐ 
7 Ν -“" »7 δ ΝΣ 3 Ν “ 2 Ν 

μόνον τὸν νυν ὠρχοντῶ αὐὑτων, ὠὡλλὼ καὶ Ὅστις αὐτοὺς 
“ῳ ΕΝ » ͵7 » Ν ρυ ΄ "“" 

παῖδας ὄντας ἐπαίδευσε. Χρωντῶι δὲ τὸς μένουσι τῶν 
᾽ ͵ ε 5 , Ν » ͵ ἝΝ μ 

ἐφήβων ωϊ ἀρχαὶ, ἥν τι Φρουρήσωι δεήση, ἡ κωκουρ- 
᾿ »Ὺ» ἂν. ᾿ς «ς "»“72΄᾽ ΩΝ 97 “ 

γους ἐρευνήσῶι, ἡ ληστας ὑποδρωμεῖν, ἡ καὶ ἀλλο τι, ὅσω 

ἰσχύος τε καὶ τάχους ἔργα ἐστί. Ταῦτα μὲν δὴ οἱ 

ἐφηβοι πράττουσιν. Ἐπειδὰν δὲ τὰ δέκω ἔτη διωτελέ- 

σωσίιν, ἐξέρχονται εἰς τοὺς τελείους ἄνδρας. ᾿ΑΦ᾽ οὗ δι κι3 
ἃ. »Ψ.- ͵΄ ΕἸ »" 5 , “ ἐν “ Ἄ 

ὧν ἐξέλθωσι χρόνου ἐκ τῶν ἐφηίθων, οὗτοι αὖ πέντε καὶ 

εἴκοσιν ἔτη διώγουσιν ὡδε" Πρῶτον μὲν; ὥσπερ οἱ ἔφηβοι, 

παρέχουσιν ἑαυτοὺς ταῖς ἀρχωὶς χρήσνγαι, ἥν τι δέη περὶ 

τοῦ κοινοῦ, ὅσω φρονούντων τε ἤδὴ ἔργω ἐστὶ καὶ ἔτι δὺ- 

γωμένων. ἪΝ δέ που δεήση στρατεύεσιθαι, τόξω μεν οἱ 

οὕτω πεπαιδευμένοι οὐκέτι ἔχοντες οὐδὲ παλτὰ στρατεύ- 
΄ς ΔΑΝ ΄ «“ 7 ων 7] 

οντῶίι, τῷ δὲ αγχεέμώχω οὁπλὼ καλουμένω, ϑώρωκά τα 

περὶ τόῖς στέρνοις καὶ γέῤῥον ἐν τῇ ἀριστερο, (οἷόν περ 

γράφονται οἱ Πέρσαι ἔχοντες,) ἐν δὲ τῇ δεξιῷ μάχαιραν 

καὶ εὐπιστότατο!) φρο νεῖθᾶ ὃἐχ 
ΑἸά. εἰ ϑιοῦεο δάάϊαϊε ϑίερῃδηυβ : 
Βαθοθὶ δἰίατη Ουε!ῇ. Βτγετη. ΑἸτογῇ. εἴ 
Τυρά,. τεῆῖε ΥΥ γετε πὈΔΟΏΪο. τοιστότα- 
σοι! ἐχρτείπι ΡῃΠ]εΙ ρας. εὐσισε. Ζο- 
Πᾶῖρο ἰαχίσου εὐπσειϑεστάσους ἤ μό- 
λιστα τσειϑιομένους ἰπτεγρτείδίατ, ΓΘ ἢ- 
οἷανὶϊ εὐσεισσοτάτους τε]εδοὶϊ εἰ δ πὶ 
γαϊοκεηαδὶς δὰ Ηεδτγοάοιϊ 6, τοϑ. 

σὸν νῦν] 1πί. νῦν ΟΥ̓. 
ὅσσις αὐτοὺς) ]αηῖ. καὶ αὐτοὺς, οἵ 

παῖδας. ϑιοῦ. ὅστις παῖδας ὄντας αὐ- 
φούς. 

ἄρχαὶ) ϑιοῦ. -ττᾶσα, δἀάϊτ, [ἀ6πὶ 
δέ Παῦες. Βτγεη. ἤν σι φρουρῆσαι δέη---- 
τάχους ἄλλα ἔργα, ΑἸτοτί. μένουσιν 
ἐφήβων. 

ἄλλο σῇ ϑιίοῦ. ἄλλα ὅσα τάχους 
καὶ ἰσχύος. ἀεϊησερβ ἰσχύος ἢ τάχους 
ΑἸάϊπα, αυοά ϑίερῃ. τεσερὶῖ ; πο- 
ἄτατη εἢ ἴῃ υηι. Π. Μεὶ. Ουε!ξ, 
ΑἸτοτέ, 

διατελέσωσιν] [τὰ ϑιοῦ. Ἑάϊτίοπα5 
σελίσωσιν, (Ὀεἴεταπιὶ δά τὰ δέκα ἰη- 
τε] Πρ τὰ ἰν σοῖς ἐφήβοις, φαοά τεξὶς 

τηοποϊῖ ϑίερῃμδηυβ. 
13. ἐκ σῶν ἐφήβων] Ηφος οπηῖῆϊς 

ῬΠΠ1Ε]. εἰ Βτγετη. ἀείποερβ ὧδε διώγου- 
σιν ΑἸτοτῇ. σὰπὶ σε], εἰ ϑῖοῦθοο. 

ἤν σι} 8100. ἐών σι. ἀείποερϑβ πηᾶγρο 
ϑίερῃ. εἴ ει η0}. ὑπὲρ σοῦ κοινοῦ αἱ 
[ρτὰ 8. 9. 

φρονούντων) Μάατγρο ϑιερῆῇ. εἰ [Θὰ πο0]. 

σωφρονούντων ; νετῆο ΡΠΙΙΕΙΡΏΪ φγα- 
ἀεμαηη ὨδΌεϊ, 

δεήση στρατεύεσθαι) ϑιοΌφους ἐὰν δέ 
που δέῃ στ. εἴ Τηᾶτρο συστρατεύεσθαι. 
ἀείποερβ ἰάεπὶ τυαιδενόμενοι δεῖ. 
Βτεπηεπί8 δέῃ Ὠαδεϊ. 

ἀγχέμαχα) ἴῃ ϑιοθϑὶ ἄγχιμα ἴοτῖς 
(οτὶρίυσα ἀγχίμαχα ἰατεῖ νεγίοσ ἢϊα 
Εἴ νἱϊ. 4» 15. 1 ἀγχίνους, εἴ ἤτη]]14, 
ἀϊοιϊτογ. 

ϑώρακά τε] ΒτεΠῚ. τε ΠΊΕ, 
οἷόν περ γράφονται) Μαὶε [ευποὶ], 

2. Τοτηβῖ, ΝΚ εἰ, οἷον τσαρωγράφονται. 
μάχαιραν) ϑαρτα {εξε, 9. σώγαριν 

νοσαᾶνῖῖ, φαοά νοσαῦμ]ατῃ εἰϊαῖη ἢ. ]. 
τεῖιταϊ νυϊς ὙΥγτεηΌΔοἢ, 8:16 ἴτ6- 
ΤΌΓΤΩ ΠΟΙ͂ΕΙ ἴϊ. τ, 9. εἴ ἷν. 2, 22. [εὦ 
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Καὶ αἱ ἀρχαὶ δὲ πᾶσαι ἐκ τούτων κωϑί- 
ΕῚ Ης Ν 

Ἐπειδὰν δὲ 
τς Ἂς "ὁ Ν ΕΩ » Ζ' ΒΩ Ἁ ΕΝ 

τον πέντε Κκωώὶ εἰὔοσιν ξἕτήῆ διωτελέσωσιν, εἰἥῆσων μὲν ὧν 

ΕΝ » 

ἢ κοπίδα. 
Ἂν ς “" " 

στανται, πλὴν οἱ τῶν παίδων διδάσκαλοι. 

- -Ἕ" Ἀ ΄ "} 7 ΣΡατῳ » 
ουτοι πλειὸν τι ἡ πεντηκοντῶ ἐτή γεγονοτες ὠὡσπο Ὑένεους" 
2 Ἂ» Ν “σ᾽ ᾽ Ἀν; ΄ 7 

ἐξέρχονται δὲ τηνικαῦτα εἰς τοὺς γεραιτέρους ὀντῶς τε 
΄ ε 2 ἣν ΄ - ἊΨ 

14 καὶ κωλουμένους. Οἱ δι αὖ γεραίτεροι ουτοι στρωτευον-- 
Ἃ » ΄ 9" ἴω ς »"»Ἅ" », Ν Ψ 7 

τῶι μὲν οὐκέτι ἔξω τῆς ἑαυτῶν, οἴκοι δὲ μένοντες δικά-- 
᾿ς χ 

Καὶ ϑανάτου δὲ 
“ ΄ ἘΝ 5 ἊΝ ΩΣ ν᾽ ς μι: 

οὗτοι κρίνουσι, καὶ τὰς ἀρχῶὼς οὗτοι πώσως αἰρουντῶι" 
ΝΑ ΄ἷΝ ΕΙ 7, Ν ΕῚ ͵7 ΕῚ 7 » ν 

πωὶ ἥν τίς ἡ ἐν ἐφήβοις ἡ ἐν τελείοις ἀνδράσιν ελλίπη τὶ 
κν ᾿ Ζ Ν ς ͵7͵ ἐν Ἂς 

των νομίμων, ᾧαίνουσι μὲν οἱ φύλωρχοι ἑκώστον, καὶ 
»“» 57 ς 7 ς Χ “ 5 Ψ 

τῶν ἄλλων ὁ βουλόμενος" οἱ δὲ γεραίτεροι ὠκούσαντες, 
» ε ΡΝ ΜΠ 27 Ν Ν Ζ 

ἐκ κρίνουσιν" ὁ δὲ ἐκκρικγεὶς ἄτιμος τὸν λοιπὸν βίον διὲα.- 

; -- 7 Ν δ Ὲ 

ζουσι τό τε κοινὰ πώντω καὶ τὰ ἴδια. 

τελεῖ. 
« ᾿ ΄" 5 »Ὁ »“" « »-»"΄» 7 

15 Ινω δὲ σωεστερον δηλωϑή πασῶ ἤ ΠῈερσων πολιτείῶ, 
Ἂς » 7 -“ Νε » 7 ὃν ΞΖ 

μικρὸν ἐπάνειμι. γῦν γῶρ ἐν βρωχυτάτῳ ἂν δηλωϑ εἴη, 
ἘΝ ΄ τ Χ ἃς " 5 Ν 

διὼ τὼ προειρήμενω. Λέγονται μὲν γῶρ Περσῶι ἀμῷι 
Ν ΄ Ζ 5 2 ᾽ 5»: Ὅν 3 »» 

τὰς δώδεκα μυριάδως εἰνγωιν τούτων δὲ οὐδεὶς ὠὡπελήλω- 

τῶι νόμῳ τιμῶν καὶ ἀρχῶν, ὠλλ᾽ ἔξεστι σᾶσι Πέρσαις 

πέμπειν τοὺς ἑαυτῶν παῖδας εἰς τὰ κοινὼ τῆς δρκωιοσύ- 

νης διδωσκωλεῖω. ᾿Αλλ' οἱ μὲν δυνάμενοι τρέφειν τοὺς 

ΠΥ ΊοΟ; ἘΠ μάχαιρα δὲ ἢ σάγαρις ἐν 

σῇ δεξιῷ, ΝΙΠΙ ἰριταγ ποναπάππι 
ςεηίεο. 

καὶ αἱ ἀρχαὶ δὲ τσῶσα ΑἸτοτῇ. κο- 
πσίδα. ἀρχαὶ δὲ πᾶσαι. ϑίταθο Π|Ότο 

15. στρατεύουσι δὲ, Ἰηηαϊΐ, καὶ ἄρχου- 
σιν ἀπὸ εἴκοσιν ἐπῶν ἕως τσεντήκοντα σπε- 
ζοί σε καὶ ἱππεῖς. 

σλεῖόν σι} απ. Π΄- σε]. ΑἸτοτῇ, 
τ οτηϊταπηΐ ; τυλέον Θιοθθοαβ. Παθεῖ: 
σλεῖόν τι γεγειονόχες ἢ τὰ σ΄. ἔτη. 

14. ἴδια] τυάντα δαάϊι Βτέπι. εἰ Ζο- 
πᾶταΣ ; ἀείποερβ αἱροῦνται τσάσω: καὶ 
ἰών σις ϑῖοὉ. 

ἢ ἐν ἐφ 10πηι. 1, ΒΑΠΙ. Μεῖ. ΘαεΓ, 
ΑἸτοτῇ, οπαϊτῖαης ἢ. 

ἐλλέπσῃ] ϑίοθ. εὲ Οαεῖϊξ. ΑἸτοτί, 
ἰκλίπη, ἴεὰ ἴῃ Οαε!ῇ, οοττγεέϊαπι. 

ἐπσιλίπη ΔἸτοτῇ, 
φαίνουσιν] ΑἸιτοτῇ, ἐκ φαίνουσι. 
ἕκαστον) ΡΠ ΠΕΡ υ5 ἕκασσοι νετιϊ ; 

ἑκάστοιν ΒτΕΙη. 
ἄσιμος ϑιοθθθαβ ἄσιμον σὸν βίον, 

Βτοτῃ. διωτελεῖ σὸν λ. β. 
15. ἐπάνειμι] ϑιίερῃαπιβ τηδ]εραὶ 

ἐπάνιμεν, εἰ ῬΠΠΕΙΡΏ5 γεῤείεντμς ἢὰ- 
θεῖ. ἀδίποθρϑ νῦν γὰρ ἄν ἐν ΑἸτοτῇ. 

δώδεκα ] Ηππο εξ πυπιεγαπὶ ρ6η-. 
τ[5 Ῥαίατρδάδγατη ει ὁμοοσίμεων Ἰηΐασ 
Ῥεγίᾳς, ποῆ αηϊνοτγίρ παίοπὶα σεηΐεξ 
Πδεενοηι ]άφεη εἴο. Τ᾽, 11. ᾿. 438. 

δικαιοσύνης διδασκαλεῖα) ΑἸιοτῇ, δι... 

δασκαλίας δίκαια. 

πρέφειν τοὺς ταῖδας} ϑίον. τοὺς 
ἑαυτῶν τσαῖδας, Μετθα οἱ δὲ μεὴ---οοῦ 

τοίμσπουσιν οταἰτς ΑἸτοτῇ, 
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-“- " »“»-"νὝ ΄ ς δὲ εἶ δ Ἔν 3 

ποδας ὠργουντῶς, πέμπουσιν" οἱ μή ϑθυνώμενοι, οὐ 
΄ Ν φὺ δ »“» τς Ὁ“ δι ͵ 

πέμπουσιν. Οἱ δὲ ἂν παιδευϑώσι παρὰ τοῖς θημοσίοις 
΄ 27 ἀν ϑὼ ΕΣ -“ὦ»Μ" γ 3 7 

διδασκάλοις, ἔξεστιν ὠύτοις εν τοῖς ἐφήβοις νεωνισκεύυ- 
"-"-Ὁ΄ Ἃ "Ἶ "- ε ᾽ 4} 

εσϑαι τοῖς δὲ μῆ διωπαιδευθ ὥσιν οὕτως οὐκ ἔξεστιν. 
᾿ 3 ἮΝ »“" Ε ΄, .΄ Ἢ , 

Οὐ δ΄ ἂν αὖ ἐν τῶς ἐφήβοις διωατελέσωσι τὰ νόμιμνω 
ψΨ 3 7 » Ἂν 7 Μ μὰ 

ποίουντες, ἔξεστι τούτοις εἰς τοὺς τελείους ἄνδρας συνωλι-- 
᾿ »"λδᾷρ ο-“ὦ΄᾽ “ Ν ᾽ ὃν Ἀ 

ἄσϑαι, καὶ ἀρχῶν καὶ τιμῶν μετέχειν" οἱ δ ἂν μὴ 
΄ ΕἸ ον ᾽ 7 - ΗΠ ΄ ᾽ ης 

διαγένωνται ἐν τοις ἐφήβοις, οὐκ εἰσερχοντῶι εἰς τοὺς τε- 
΄ ἃ 5». ὃ - ΤΣ. “ 7 “ 5 Ψ 

λείους" οἱ δι᾽ ἂν αὖ ἐν τοὺς τελείοις διωγένωντωι ὠνεστι- 
᾿ “" ͵ «“ δι ς 

λήπτοι, οὔτοι των γεραιτέρων ίνοντωι. Ουτω μεν δὴ οἱ 
Ν ΄ “, 2 Ψ 

γεραίτεροι διὰ πάντων τῶν καλῶν ἐληλυθότες καϑίσταν- 
Ν ς 7, ᾽ Ν ς “ὦ, ς δ Ὁ ΄ 

τον καὶ ἡ πολιτείω ἐστιν ἤ Περσῶν, κωὶ ἡ επιμελείω 
“ δ »Ψἤ ἕ' ΄ ἊΝ ᾿ Ν᾿ ἴω λ 

αὐτή, ἡ οἰοντῶι χρωμίένοι βέλτιστοι ὧν εἰναι. Καὶ γὺν δὲ τὸ 
" 

“᾿ ΕῚ ἣν, »)} 7 ΕῚ “΄-"ν 

ἔτι ἐμμένει μαρτυρίω καὶ τῆς μετρίως διαίτης αὐτῶν, καὶ 
ων 2 “» Ἅ, , 

τοῦ ἐκπονεισϑαι τὴν δίαιταν. Αἰσχρὸν μ᾿ γὰρ ἔτι καὶ 

γὺν ἐστι Πέρσαις καὶ τὸ ἀποπτύειν, καὶ τὸ ἀθιμάττῃ, 

σϑαι, καὶ τὸ φύσης μεστοὺς φαίνεσϑ α!" αἰσχρὸν δὲ ἔτι 

Οἱ δ᾽ ἄν--ΐξξεστιν αὐτοῖς] ϑιοῦθεους ΠΕΠῚ 6Χ δ[1ο ἜἼχετηρίασὶ ρούαϊς Βτο- 
ἵνα παιδι--ξξεστσι δ᾽ αὐτοῖς, αυᾶτῃ ἰε- ἄξθραβ. Βδαπάετη ἢαῦεὶς ΑἸάϊπα, ηἱῇ 
ξιϊοπεπὶ εἰἰὰπὶ Βτοάξθυβ αἰϊυὰ ὃχ- 
Εἰηρ ᾶγ δἷϊ ΒΆΌΘΊα. 

νεανισκεύεσθοι) [τὰ ϑιῖοΌ. ετἰᾶπὶ εἴ 
ΟυεἸξ, πιᾶτρο, ου)ὰ5 ἰπ ἴοχῖα νεανιεύ- 
εσϑαι εἴ : ΠΠ᾿ᾶτῇ ἰογγηᾶπὶ ΡΟ] ΠΧ 2, 
20. ἐχ ἢ. Ι. Ἰαυάανίι. 

ἄν αὖ] Ἐχ ϑιοῦεθρο Βοάϊ. Ουε]ῇ, 
ΑἸιοτγέ, αὖ δαάϊάϊε Ζεαπε ; εδάςθπ) 
γατιείας εἴ ἴῃ ᾿ἰδτῖ5 ρϑυ]ο ρΡΟΗ͂. οἵ δ᾽ 
ἂν οὖν ποαιδ.---το δ᾽ ἂν αὖ ἐν τοῖς Βτεπ). 

συναλίζεσϑθα) Ηοο οὐπὶ ϑίερῆδπο 
Ζεαης ἀεάϊε ῬΓΟ συναυλίζεσϑαι, εχ 11- 

Ὅτο Βυάεπῇ εἰ Αἰτοτ. Ηος επὶπὶ 
ὈΡΙΠ]Θ πηοίᾶπη εἰ αυϊείετη ἰῃ ἰοοο 
αἴϊααο Πρηϊῆοαῖ ; {Ππὰ νετο (οοϊείᾶ- 
ἴεπὶ εἰ σοηρταρατίοηστη, Δ]101 εἰἰα πῇ 
ἃ Χεπορῃοπίς υἱαγραίατη Ογτορ. ἱ 
ΠΥ ΜΒ... 1|. 4.2, νῖ. , τ. ἨΙῆ, 
δτ. ἴ. 1, 21. τεξϊε τποπθηῖε Ζεαηῖο. 
ΑἸτεγαπι ἴάτπδη ἰδδιιοπετη οὐτὰ Ἶγι- 
τε ὈΔοἢϊο ρτγοῦανὶς ὙΥ εἰΐκε. 

μὴ διωγένωντα] 5100. οἵ δ᾽ ἄν αὖ ἐν 
σοῖς τγαισὶ μὴ δια γένωντα, ἢ ἐν τοῖς ἐφή- 
βοις, οὐκ ἔρχοντωι εἰς , ᾳυδπὶ ἰδέϊιο- 

αυοά διατελέσωσι ἴδὶ εἢ Ῥτο διαγένων- 
ται, ῬΏΜ]ΕΙΡὮΙ νεγῆο εἰ διερμαῃίδηβο. 
οἵ δ᾽ ἂν μὴ διωγένωνται ἐν τοῖς ἐφήβοις 

οὐκ ἔρχονται ϑαηῖ. 1, ΒΑ], Μεὶ. 
Οσυε!, ΑἸτοτῆ, ἀπάς ἀςξάϊ, ααοά ουπη 
Ζευηπίο εχ [αραππεηῇ ετίαγῃ [ἰυτο 
ΔΙ]άῖα τ ργοθανῖς Ὗ γι πὈΔΟ ἢ 

οὕσω μὲν δὴ) Βτγεγη. δὴ οτηϊτεῖῖ, 
ἐληλυϑότες} ΒιοΌεδυ5 διεληλ. 
τυολιτεία αὕτη) ϑεαπεηῖία ἐσεσὶν ἡ 

Περσῶν καὶ ἡ ἐπιμέλεια 6Χ τηλτρίης 
Ουε!ῇ. δἀάϊάϊε Ζευπε ; εδάδτῃ ἰμπὶ 
ἴῃ οοπίεχῖα ΑἸτοτγῆπὶ ᾿ἰρτὶ.  εκς 
τοολιτεία ἐστιν ἡ Περσῶν, καὶ ἡ ἐπ΄. αὕτη 
ἀεάϊε. 

16. μαρτυρία) ϑ1ερῃαπυϑ εἰ (ατηε- 
ΓΑΙ 5 μαρτύριω ταξὶς ταὶ ρῥγθ ἔς 
νἱ ἀδπίατγ. 

μὲν γὰρ] Βτετη. γὰρ οταϊτ, 
ἀσοπ'τύειν ---- ἀπομύτσεσνθα!) ΟΟτΑΓΩ 

4118 νἀ ε]ίσει ἀντίον ἄλλου, αἱ ἀϊτ Ηε- 
τοἀοίῃϑ ἱ. 133- 

φύσης---φαίνεσθαι} [οί τι ἀποψοφεῖν, 
ίεα τατρίοτς νεῖθο πέρδεσθαι, 
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Ν Ἀπ ΧΖ Ν ΄ ἿῪ “Σ᾿ ς ἣν δ᾽ 

καὶ τὸ ἰόντω ποὺ φανερὸν γενέσιϑωι, ἡ τοῦ οὐρήσιαι ἐνεκο, 
Ἀ "7 Ν 7 -» Χ 2 δ » ΔΑ 

ἢ καὶ ἄλλου τινὸς τοιούτουιΓ Ταῦτα δὲ οὐκ ἂν ἐδύναντο 
οο ΕἾ ᾿ς » ΩΝ Ν « ον 

ποιεῖν, εἰ μὴ καὶ διωίτη μετρίω ἐχρῶντο, καὶ τὸ ὑγρὸν 
᾽ -“ ΣΡ ἐ “7 Β -»“ὦ" -“ 

ἐκπόονουντες ὠνήλισκον, ὡστε ὠὡλλή σοι ὠτοχώρειν. Ταυτῶ 
Χ ἣς Ν. ν᾿ -“΄ 9} 5 ΄ Ν “ δὲ - 

μὲν δὴ κατὼ πάντων Περσῶν ἔχομεν λέγειν' οὐ δὲ ἐνεκῶ 
97, ς « ͵ »-ἢΣ7ὦΈ Ψ ἀν γι ,ὔ 

ὅδὲ ὁ λόγος ὡρμήϑη, γὺν λέξομεν τὰς Κύρου πράξεις, 
3 7] » Ν τς 

ἀρξάμενοι ἀπὸ παιδός. 

ΓΑΡ ΤΙ: 

Ὀυοάεοϊ πα ΚΥ͂ΡΟΣ μὲν γὰρ μέχρι δώδεκω, ἐτῶν ἢ ὀλίγω πλεῖον 
8ΠΠῸ5 Πᾶ- ᾿ χων ὙΠΈΡ Υ ὰ ᾿ ᾿ 7: ἐΡτρΣ 
ἴὰ8 γα ταύτη τή παωιδείῳ ἐπαιδεύθη, καὶ πάντων τῶν ἡλίκων 
δ ἀνα ΠῈ ἿΣ ς » ΄ ΐ τ » Ν Ν ψ ἃἁ ὅς Ριοίοδευς διαφέρων ἐφαίνετο, καὶ εἰς τὸ τωχὺ μανϑάνειν, ἃ δέοι, 
εἴ, ἀρὰ 
4ασγα π1]- καὶ 
ἴὰ ῬΟΘΙΙΠΓΕΥ 
αυϊάεπ, 
(εἀ ἱπρεπας 
δἴαυθ τᾶ 
αἰχῖι εἰ ἔε- ὦ 
οἷζ, αὐ ἐρτο- ΟΤ 

» Ν᾿ “ 3 7 χά -“-᾿ δ 

εἰς τὸ καλῶς καὶ ἀνδρείως ἕκωστω ποιεῖν: Ἔκ δὲ 
"-“ὦ΄ὦ Ῥ- ΄ "4 Ν Ἷ “Ὁ 

τούτου του χρόνου μετεπέμψατο ᾿Αστυώγης τῆν ἑαυτοῦ 
΄, Ν Ν » , ἥν δ "5 ἣν Ν ᾽ ͵7 

ϑυγατέρω, καὶ τὸν παῖδω αὐτής᾽ ἰδεὶν γαῦ ἐπεθύμει, 
ῇ Ν Ε ΄Ν ΑἿΣ κὸν ἡ 7 Φ 

ἤκουε καλὸν κὠγωϊηὸν αὐτὸν εἶνωι. ἔρχεται δὲ 
δίδτη ἵποῖ-" ἂς ἐλ ε ,ὕ Ν Ἂς Ξ ΤΣ “ ΄ς 

τ οἱ δηϊπιὶ οὐὐτή τε ἡ Μανδώνη πρὸς τὸν πατερῶ κῶὶ τὸν Κυρον τὸν 
1Ἰη ἀο δ πη ἸΧΨΙΝ Ω ξ λον 7ὕ 5} . ἡγϑ 
οἴεη- αυΐὸν ἔχρυστω. Ὥς δὲ ἀφίκετο τώχίστω, καὶ ἔγνω ὁ Κυ- 
ἄετεῖ, ᾿ 5 , ρο Ν, 2 "7 Η ἣς Γ 

οπιπίαπι- βὸς τὸν Αστυωγήν τής μήτρος πατερῶ ὀντῶ, εὐθὺς, οἷώ 
αὺθ ατηο- ν ἘΞ ͵ ΝᾺ 7 5 Ἂ 7, δυῦν, 

τεῦ θὶ δὴ παῖς φιλόστοργος ὧν Φύσει, ἡσπάζετό τε αὐτὸν, 
ΟΠ γαῖ, 

οὐρῆσαι ἵνεκα}] Βτετη. δὲ Ἰητοτίοτίε, 
ἐδύναντο} ϑιερμαηΐϊδηα 2. ἠδύναντο, 

τηδρὶβ ἀ.ςσα. 
ἄλλη ποι] ῬεΥ (ἀογεβ ἐχῃα]αῖυγ. 

ΑὐλγϊαΠπ5 ΕΧίγα πη. ΠἸΌΥΟ 23. ϑυρεγ 
δϊς πὸ Μαπαάο τηῖηροης τόσ αὐ γεφμῖ βία 
παίμγα {ροράεης γασιίς αἰβίωγ Ρενα: 
1ᾳ οὐμεγυαηπήϊμς ἧσο αἰίασμε ῥμάεπαα 
«ἰεοἰϊηαηί, Μττοηῖα ἰοσ πὶ ἀρὰ Νο- 
Ὠΐατη : βεγβ ῥυΟΡίοΥ ἐχογοιἑα ϊο7ι65 
2μεγτίες τποάϊσας σαηι {μη σον ϑο1 σοτ-- 
ῥονὶς βοοϊίαίθηι, μὲ πέφάσ ββ μενοι η16-- 
4116 ἐ)η471 Ὁ Υθη μγ, (εΠαίοψεσ σογῥογε 
“{}ππ|: σοταρᾶτγαν!ς 14π| οἰϊπὶ Μ᾽ Ιξϊο- 
Γα5 Ψ΄. ,. 10, 165. εἴ Μαυτεῖυβ Υ. [᾿. 

. 14: αγοαν ὥδο 
ὅδε ὁ] Ἐχ ΑἸτοτῇ, ὅδε δάζοῖν!, υδὶ 

εἴίδπι λέγεν οὐ Πατα εἰ ἰπ πχᾶτρίης 

δΔά(οτιρίαπῃ εἴ. 
τυράξεις)] Βτοάερυβ. ἴῃ 8115 Οοάά, 

τναἱδείας εἴϊε αἷϊ ; νεταπη ἰά νοσᾶδα- 
Ἰὰπι ποῆ δγαῖ σὰς τεΐεγεπ απ, [δὰ 
δὰ [εηυεῃ5 τραιδὸς, ΟΌΪ 4111 10 τὶ σῆς 
τοαιδείαις [οτὶρία πὶ Πα ας νἀ επίατ. 

1. Κῦρος μὲν γὰρ] σαεῖ, ΑἸ. Κῦρος 

γώρ. Βτεῦη. Κ. μὲν γὰρ μέχρι μέν. 
σ'λεῖον) Ταπτ. {{{ ΒαΠΙ. Μεὶ. συεὶξ. 

ΑἸτοτῇ, τσλειόνων. οἴ, 11. 1, 5. εἴ 6. 
ἃ δέοι] ΑἸτοτίῇ, ἃ δεῖ, 
ἰδεῖν γὰρ] «αὐτὸν ἀεϊησερβ δἀάϊε Α]- 

τοτῇ. αὐτὴν οσοιτεξζογ (σαε!, ἱπίδσγαϊξ, 
ἤκονεν αὐτὸν καλὸν εἴς. ΒΓΕΠ,. 

2. ὧν φύσε] απ, 1. Βα]. Μεὶ. 
Οαεϊῇ, ΑἸτογῖ, ὧν οπιίεῖαπῖ; φύσω Φ. 
ὧν Βτεηι, 

Ι 
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Φ Ἃ " ͵7 ΄ Ν 7 
ὥσστερ ὧν εἰ τις τάλωι συντεϑραμμένος κοωὶ πάλαι Φι- 

 ω 2 ͵] "Νὰ λϑν ΄ἣΝ ἀνὰ ΄ ΄; λῶν ἀσπάζοιτο, καὶ ὁρῶν δὴ αὐτὸν κεκοσμημένον καὶ 
᾽ “Σ᾿ ς -“ ᾽ ΄ Ν ΄ 

ὀφϑαλμῶν ὑπογραφὴ καὶ χρώματος ἐντρίψψει καὶ κό- 
“΄ ὰ δ 7 ΡΨ, γδι Η » ἃς 

μαις προσϑέτοις, ον θη νόμίμω ἥν ἐν Μηδοις᾽ ταυτῷ Ὑγῶρ 
7 7 μ ᾿ « “ “Ἢ ᾿ ς 

πάντω Μηδικά ἐστι, καὶ οἱ πορῷυροι χιτωνες, καὶ οἱ 
͵ ἈΝ « ἣ, Ν »“ δέ Ἢ ᾿- δ᾽, 

κάνδυες, κῶὶ οἱ στρέπτοι πέρι τῇ δέρῃ, Κκῶώὶ τῶ ψέλια 
»"ε᾿ "»"-" ΕἸ ἐδ Ἃ »" Ψ “Ὁ 2 

περὶ ταῖν χερόιν" ἐν Πέρσωις δὲ τὸςς οἴκοι καὶ γνὺν ἔτι 
᾿ς 2 Ὁ“ 7 2 πὰ 

πολὺ καὶ ἐσθῆτες ᾧΦαυλότεραι, καὶ δίαιτωι εὐτελέστε- 
.» Ν ᾿ς - 7 ᾽ ΄ » 

θαι" ὁρῶν δὴ τὸν κόσμον τοῦ πώππου, ἐμβλέπων αὐτῷ, 
9 4 ΨΦ «ς Ζ « 7 Ἴ ΄ 

ἔλεγεν, Ὦ μήτερ, ὡς καλός μοι ὁ πάππος. ᾿Ἐρωτώσης 

δὲ τῆς μητρὸς αὐτὸν, πότερος δοκέ! καλλίων αὐτῷ εἶναι, 
ε ἃ ἿΝ μ εἾ 57) ε “ν κα "Ἢ 

ὁ πατήρ, ἡ οτος" ἀπεκρίνατο ὥρω ὁ Κῦρος, ᾿, μῆτερ, 
-“ Ἃ »Ὗ ͵] ς ᾽ Ὗ ἢ, ͵ Ψ τας 

Περσὼν μὲν πολὺ κάλλιστος ὁ ἐμὸς πατήρ, Μήδων μεν- 
- ς ΕῚ Ἶ ᾽ "»" ξ » ΕῚ 7 

τοι, ὅσων ἑώρωκω ἔγὼ καὶ ἐν ταῖς ὁδόις καὶ ἐπὶ ϑύραις, 
ἊΝ, ιν ε ὃ 7] " 

πολὺ οὗτος ὁ ἐμὸς πάππος κάλλιστος. ᾿Αντασπαζόμε- 3 
4 Ν ἃ Ν ᾿ ᾿ ϑ", 

γος δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Αστυάγης καὶ στολὴν καλὴν ἐνέδυσε, καὶ 
»“» » ΕῚ 7 Ἔ 

στρεπτοῖς καὶ ψελίοις ετίμω καὶ ἐκόσμει" καὶ εἴ που 
. ΄ » ε ͵ “» “ 
ἐξελαύνοι, ἐφ᾽ ἵππου χρυσοχαλίνου περιήγεν, ὥσπερ καὶ 

᾿ Χ 
Ο δὲ 

Ἃ 7 [2 »ῪἫὉ Γω « 

καὶ φιλόκαλος καὶ φιλότιμος, ἥδετο τή στολῆ" καὶ ἱπ- 

ΡῈ 4: δ 7 “»"Ὁ .« »“" ἊἮῊἮἍ 

αὐτὸς εἰώϑ ει πορεύεσϑαι. Κυρος, ὥτε πῶαὶϊς ὡν 

7 ͵7] « ΄ Ρ Ε] Ζ΄ Ἂς διὰ Ν 

πεύειν μανϑάνων ὑπερέχαιρεν᾽ ἐν Πέρσαις γὰρ, διὼ τὸ 
Ν νυ ἢ τ “ ς ΄ ᾽ Σ “ 

χωλεπὸν εἰναι καὶ τρέφειν Ἵππους καὶ ἱππεύειν, ἐν ὀρεινῇ 
ΕΝ -“ ΄ Ν ἑδοὰ «“ 7 7 3 

ουσὴ τή χώρώ, κοὶ ἰθειν ἱππὸν πάνυ σπώνιον ἤν. Δει- 4 
, ἔ ͵ 

“ποροσϑέτοις] ΑἸτοτῇ. σπροσϑέταις. [ηϊ 

τοροσϑεταὶ ἃρυὰ ΡΑΙεορῃαϊυΓη 13,1. 
στρεπτοὶ] ΒτεπΊ. στρ. οἱ περὶ τῇ δέῤ- 

η. 
Ἢ ψέλια] [τὰ ΑἸἰιογέ, υδίᾳφαθε ῥΡτγὸ 
ψέλλια , ἀείποερβ ἰάεπιὶ σταῖς χέρσι. 
αυοά Παῦει εἰίαπη τηᾶγρο ϑίερῃ. δῖ 
Πεαηοὶ. 

ἐμβλέπων] ΑἸτοτῇ, καὶ ἐμβ. 

δοκεῖ καλλίων] Οτάϊπεπη ἱπυεσς 
ΑἸτοτῇ, κα. αὐτῷ δοκεῖ Βτετη. 

ἐπὶ ϑύραις] 14 ετίαπι Βτετη. ΑἸτοτί. 

ἐν σαῖ; ϑόραις Ουεῖῇ, ϑήραις Παθεης 
Π, Βαῇ]. νετῆο ῬῃΠΕΙΡΏΪ, ϑιίορμᾶ- 
πίδηδ, Γεὰ Βαῇ]. ΔΠῊΪ 1.534. Ὠαθεῖ ἐπ 
.7απες. ᾿ ' 

3. ἀντασα,. Βτεπι. ἄνα. δὲ ὃ π'ώσ'πος 
αὐτὸν, καὶ, αυοὰ εἢ εἰἰαπὶ ἴῃ τηδῖ- 
Εἶπε ϑιῖερῇ. εἰ ευπε]. 

ψελίοις) [τὰ ργο ψελλίοις ΑἸτ, 
σάνυ σσπώνιον ἦν] {1 ΑἸάϊπα. Τοη- 

ἀγα ]1ὰητ. 1. Βγγ]. Με]. (σε, οπαῖτ- 
τὰπι πάνυ εἰ ἦν, Βτεῖη, πάνυ ΑἸτοτί, 
ἦν οταῖτεῖς, 
[9 



χϑ ΟΥ̓́ΒΙ ὨΙΒΟΙΡΙΙΝΩΖΞ 

" νι ες} » ἣΝ “Ὁ ὃν, Νι ἊΨ ᾿ 
πνῶν δὲ ὃ Αστυάγής συν τὴ υγατρὶ καὶ τῶ Κύρω, βου- 

» Ν, -“ ς ῳ “ .«“ ἴξἢ ἊΝ 

λομέενος τὸν ποδω ὡς γδιστω δειπνεῖν, ἐγὼ ἥσσον τῷ 
»ὕ 7] ΄ 5... ἮΝ ἊΨ 

οἴκωδε ποϑοίη, τροσήγωγεν αὐτῶ καὶ παροψίδας, καὶ 
Ν Ἃ “Ὅ 

Τὸν δὲ Κυρον 
2] ε λέ ὯὌὍΦ᾿ Χ “ἢ 7 937 ᾽ ἕν. 

εἐῷασων λέγειν, πῶώππσε, ὁσὼ πρωγμωώτῶ ἔχεις ἐν τω 

Ν Ρ 7 Ν τ 

παντοδαπὼ ἐμβώμματα καὶ βρώματω. 

5 3 7͵ ιν ΄, Ἂς “2 

δείπνῳ, εἰ ἀνάγκη σοι ἐπὶ πάντω τὰ λεκάνιω ταῦτα 
΄ ὮΝ -“ ᾿ ἮΝ ᾽ »“»Ἥ 

διατείνειν τὰς χεέῖρως, καὶ ἀπογεύεσθαι τούτων τῶν τσαν-- 
ΕΣ 

γρ»-- γᾷ ὑζι Λ ἊΝ 7 τοδωπῶν βρωμάτων. Τί δέ; φάναι τὸν ᾿Αστυάγην, 
᾽ Ὡς ., “Ὁ 7 ι΄ -“» γ τ 

Οὐ γὰρ πολύ σοι δοκεὶ κάλλιον τόδε τὸ δέιπνον εἰνωι τοῦ 
ΕῚ .» τν Ν »-“ Ἂς “ ᾽ 

εν Πέρσαις ; Τὸν δὲ Κυρὸον τρὸς ταῦτω ἀποκρίνωσί᾽ αι 
τῷ 3 Ὥς 7 ᾽ Ἂς ἊΣ ἃ οἷ ν 

λέγεται, Οὐχὶ, ὦ πάππε' ὠλλὼ πολὺ ἁπλουστέρω καὶ 
2 “ οὐ δ πὰ δ εν ᾽ δ εἴας ἣν »ἤ »“» ἊΝ 

εὐθυτέρα παρ᾽ ἡμῖν ἡ ὁδός ἐστιν ἐπὶ τὸ ἐμπλησϑήναι, ἢ 
ΡΟΣ -Ὁ» ε »Ἥ Χ Ἂς ΕΥ̓ Φ᾽ ᾽ »“᾿ 

παρ ὑμν. μας μὲν γὼρ ἄρτος καὶ κρέας εἰς τουτὰ 
"7 ἀ οὐλος ἐν μν δὲ 5» ἣ ΝΝ 0 ΄ Χ 
γε" ὑμεῖς 9ὲ εἰς μὲν τὸ ὠὑτὸ ἡμῖν σπεύδετε, πολλοὺς 
.Π ς ἊΝ " Ν 7 ὑπ να. ἠέ 

ε τινῶς ελιγμοὺυς ἄνω καὶ κάτω λανωμενοι μόλις 

᾿Αλλ᾽ ὦ παῖ, 
7 Νι τ 9 3 » » γλ “ ͵ 

ᾧαναι τὸν ᾿Αστυάώγην, οὐκ ἀχΘόμενοι ταυτῶω περιπλανώ-- 
γ Ε ΕΣ ΄ς Ψ .« «Δ΄ χὰ 0... 

μεθα" γευόμενος δι[,, ἔφη, καὶ σὺ γνωσή, ὁτι ἡδέω ταῦτά 

ἐστιν. 

δ ἀφικνέσθε, ὅποι ἡμέϊς ττώλωι ἥκομεν. 

ας “ Ν ἰπε ᾽ 

᾿Αλλὰ καί σε, ᾧαάνωι τὸν Κῦρον, ὦ πάππε, 
͵΄͵ -» Ν ΄ δι ὦ . Α ὩΝ 2 “ 

μυσαττόμενον ταῦτω τὼ βρώματω ὁρω. Καὶ τὸν ᾿Αστυά- 
ΕῚ ων» ΄ Ἂς Ὕ ρ΄ 

ὙἼν ἐπερέσ᾽ αι" Καὶ τίνι δὴ σὺ τεκμαιρόμενος, ὦ παῖ, 

4. Καὶ τῷ Κύρῳ] ΑἸτοτῇ, καὶ σὺν «. 

ἵνα ἧσσον) Ταπὶ. 1{. Βτυ]. Μεὶϊ. ἵνω 
ὡς ἧσσον, ἀπὰς ἀρρᾶτγὸϊ ἴῃ 8}1158 11 τὶς 
ΖαΠδ ὡς ἧσσον. Βτεπι. ἥτσον. Ζεῦπε 
ὡς οὐπὶ ἧτσον σορϊδης σοπηρᾶγανὶϊ 
ὡς μᾶλλον εχ Ληαραῇ ἵν. 6, 9. ὡς 
ἀληϑεστέρως ΕΧχ Ρ]αΐοης, ὡς ϑᾶ σον εχ 

Ῥοϊγϑϊο. Οεἴεταπὶ δαπιοηεὶ γι- 
τεπ Δ οἢ δηδιοσίαπι ροίξαϊατγε σὰ οἴκοι 
δαϊ οἴκαδε νεὶ σὰ οἴκοθεν : υἱαπι ἴᾶ- 
τηεη Ἰοηαεηάιὶ ἔοτῖα σοπίτγα Δηλ]ορὶδ πὶ 
ἐηνδ] Πξ. 

σπαροψίδας Ατα ΐρας μοῆιας εῆξ 
τηοποῖς Αἰμεηδοις ᾿ἰ. Ρ. 368. 

λεκάν.α)] Μαᾶτρο ϑιερῇ. εἰ [οὰηο0]. 

λεπανίδια, ΑἸιοτῇ, ἀγγεῖα Ὠαδεῖ. 
᾿Ασσυάγην) Τπῖ, ΑἸά. Μεὶ. ᾿Ασευ- 

ἄγη. ἀεϊποερβ δοκεῖ εἶναι κάλλιον τόδε 
70 ὁς 

Οὐχὶ] Βτεπι. Οὐκ. ἀεϊπάς ἡ ὁδὸς παρ᾽ 
ἡμῖν ΑἸτοτῇ, 

Ἥμᾷᾶς) Βτετη. σ'αρ᾿ ἡμῖν μὲν γὰρ, Ἂξ 
ΑἸτοτῇ. εἰ ΡΒΙΕΙρΡὮΙ νετῆο. 

ὅποι] ΟὐεἸ ἢ. ὅπῃ. 
5. ᾿Αστνάγην) Ἰῆηρτ, εἰ Β4ῇῆ]. ᾿Ασ- 

τυάγη. 
γευόμενο;  Βτετη. γ. δὲ καὶ σὺ, ἔφη. 

γν. ὅτι ἡδία ἰστιν. 1ῃ Οαεϊ, ςοτγεέϊοσ 
σαῦτα Δαά!Ήϊ. 

᾿Αλλὰ] Ουεῖῆ, οπλὶο ἀλλὰ----ὁρῶ, 
ὦ πέσσε. ἀεϊηὰς ἱπέρεσϑαι ΑἸτοτί. 
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“ ΄ « .Ἶ ͵ «-. οι Ν δε 

ταυτὼ λέγεις ; Οτι σέ, ζαναι, ἑρω, ὁτῶν μὲν τοῦ ὠρτοῦ 
- » 9 Δ Ἂ, “Ψ᾿“ - ΄ . Ν ᾿ς 

ὥλψη, εἰς οὐδὲν τήν χειρῶ ἀποψώμενον' ὅτῶν δὲ τούτων 
Ἃ, ᾿ ͵ δὲς » ΚΣ 7 Ν “ 5 Ἂν ͵΄ 

τινὸς Θίγης, εὐθὺς ἀποκα αίρη τὴν χέιρω εἰς τῶ χειρό- 
«ς 7 "» ἍἝ « Ψ» » ᾽ 

μάκτρα, ὡς πάνυ ἀχϑόμενος, ὅτι καταπλέω σοι ἀπ 
“ἌΣ ΄ ΄" - δὰ Ν᾽ ΟῚ ͵] » ἰῳ- δέ ᾽ 

αὐτῶν ἐγένετο. Πρὸς ταυτῷ δὴ τὸν Αστυωγήν εἰπειν" «εἰ 
ε΄ ͵΄ Ἐ ἃ »“κ » Ἷ ΄ ΕἸ "»ο᾿ 

τοίνυν οὕτω γιγνῶσπεις, ὦ πῶ!, ὠλλὼ κρέω Ὑγὲ εὐωχίου, 
- Ψ » « Ἃ " »» 

ἵνα νεανίας οἴκωδὲ ἀπέλϑης. Ἅμω δὲ ταῦτω λέγοντα 
ἯΣ » »ο»““ἕ ΄Λ Ν ͵7 ὃ »"}ο ξ »᾿ 

πολλὼ αὐτῷ παραῷερειν κωὶ ϑηρειω και τῶν ἡμερῶν. 
-“΄ἷὟ ΕῚ ε ις ἣΝ" ἢ 3 » κι 

Καὶ τὸν Κύρον, ἐπεὶ εώρωῳ πολλὼ τὼ κρέω, εἰπεέιν" Ἢ 
δ μμ 7ὔ “« 7 “ ἃ ἃς 

καὶ δίδως, ᾧαάνοωι, μοι, ὦ πάππε, ταῦτω πώντωῳ τὼ 
΄ « ἅ, 7 " -μ, -Ὁ ᾶς 4 

Ἀρέω, ὃ τι ἂν βούλωμαι, αὐτοῖς χρῆσθαι ; Νὴ Δία, 
7 » ΄ Ψ "“ 5 “ ἊΣ . Ἶ “, 

φάναι, ἔγώ γε σοι, ὦ παί. ᾿Ἐνταῦϑω δὴ τὸν Κυρον 7 
΄ "» »"» 7 -“- 5 ἡ ς ͵7 

λαββόντω τῶν κρεῶν διαδιδόναι τοῖς ἀμφὶ τὸν πάππον 
» Ε ΄ « Υ δ “Ὕ .«“ 

Θεραπευταῖς, ἐπιλέγοντω ἑκάστῳ" Σοὶ μὲν τοῦτο, ὅτι προ- 
7 ς 7 7 Χ « ἊΝ 

ϑύμως με ἱππεύειν διδάσκεις" Σοὶ δὲ, ὅτι μοι πωλτὸν 
ἔλ, ὡ -“» ᾿ς “-“ » Ν δὲ ., Ν 7 ἢ 

ἔδωκας" (τοῦτο γὼρ νῦν ἔχω) Σοὶ δὲ, ὅτι τὸν πώππον 
ὡς 5 ἀμ τ ὦδ ἃ » ΄ χὰ  κωλῶς «“εροωπεύεις᾽" Σοὶ δὲ, ὅτι μου τὴν μητέρω τιμῶς 

- ΕῚ "»-᾿ -« ΄ ἕ ἃ 5 οἵ 

τοιοῦτο, ἐπειπέν, ἕως διέθω πάώντω, ἃ ἔλαβε, κρεώ. 

σαῦτα λέγεις] Οὐαπε ταῦτα 

ϑαηι. ΑἸά. Π. ΒΑΠ]. Μεὶ. Ουεϊξ, 
Βιεπι. εἰ Ζειηθ. ταῦτα λέγει; οὕτως 

ΑἸτοτῖ, ἀπάξ σοπ]ϊοῖο αἷΐος ταῦτα 
Ῥᾶτίοπι σὕτω [οτίρτατη ΠΑΡυ ἶς, 

ἀποκαϑαίρῃ) 1τὰ Ουεὶῇ, νιυ]ραίατηι 
νεγο--θαίρεις εχ οοτγαξϊίοης Παῦει. 
ἀπυκαϑαΐίρει ἴπάς εἰῆοίερας ΕἸΙΟΠ ΕΓ 
εἀ ΡΙ]αῖοπ!5. ΕΓΥΡΏΓ. Ρ. 53. ϑεαάεης 
πκατασλέα ὑτὸ νυΐραῖο ἅπτε Ζεαπίυ πη 
κατάσλεα φῥίᾶπε ἰἴὰ {τρί ΠῚ ἴῃ 
Γὰρά. Ἰίῦτο ἰεπαίυγ ὙΥ̓νετεη Δ Οἢ : 
πλέα εἰ ἴπ Οσε]ογογίαπο. 

6. ταῦτα δὰ] τὰ Οπεὶξ, εχ οοττε- 
Εϊομε ; πᾶπὶ ἔμαϊξ δηΐεα δὲ, αἱ ἴῃ 

 Βτεπι. ἀεΐησερβ γινώσκεις ΟΕ], 
φάναι, μοι] (υεὶῇ, φάναι, ὦ πάππε, 

πάντα ταῦτα μοι τὰ κρία. Βτετη. φάναι 
ὦ σ΄. ταῦτα μοι πάντα---- σι βούλωμαι, 
Ετίαπι ΑἸτοτγῇ, φάναι οταϊτἶς. 

ἔγωγε σοὶ] [τὰ εχ Ουεὶξ. Ζευηο. 
Ουΐξο γε ἀρεῖ. ϑ8εὰά :ῖάεσα Οαεϊξ, 

οὐπὶ Βιεῃ. ὦ σαῖ, ἔγωγε σὺ Ὠᾶ- 
Ῥεῖ, 

ἡ. σοὶ μὲν σοῦσο}) ΑἸιοτῖ, δίδωρω Δ4- 
ἀϊι. 

σοῦτο γὰρ νῦν] ΟὉΕ], νῦν γὰρ φοῦτο, 
ΑἸτοτγῖ, σοῦτο γὰρ νῦν τοῦτ᾽ ἔχω. Ὡς 
{γα Ὁ]0 σατπὶβ δὰϊ γτηυπυΐσα]ο, ησυαοά 
τῆ ἴεηθη5 ΟΥὐτὺ5. ρογείρεῦαῖ, [ἢ - 
το] Ποῖ Ὑγεῖκο. Ἐπὶ ἴαπε ἱποοπηηο- 
ἄὰ Ρᾶγοπιπεῖβ, φαοσα πα 06. ἰῃίεγρία- 
τεγῖβ. πο άο, 

σοιαῦτα ἐπειπεῖν) Οπεϊῇ, Βτετη. 
ἐποίει, ααοά εχ 8115 Πἰ ογῖβ. ρούαϊς εἴ- 
ἴάτὰ Βτοάβει8, Ἔχργεῆϊε ΡΠ Π]εΙρῃ 5, 
Δηηοΐαν" τηᾶγρο ϑῖΈΡῃ, οἱ 1,Θαηο]. 
Μαγεῖῖ σοῃ)εέϊαταπη νῈ]ραῖϑο στοιεῖν το 
διεδίδου (αὐταὶ ; πᾶπὶ ποιεῖν εἰς ἀϊ- 
νογίαπι ἃ λέγειν; Ογγὰβ ἀὰπὶ αἰδτὶ- 
Ὀθ1 σοιεῖ, ἀστλ γαϊὶοπε πὶ στ πὲ! α]ὶ 
δάήϊ ἐπιλέγει ; ἀεῖπάθ σοιαῦτα ποιεῖν 
νατϊεατεη ἀρεηάὶ ἤρηϊῆοαῖ, ας 
ἢῖς αὐεῇ ; δὲ γαῖοπθϑ ἀϊνεγίο εἀση- 
ἴὰΓ εἴ νατγῖϑθ. ᾿παρίὰα πὶ εἢ, αυοά 
Ζευμπε αἷΐ σοιεῖν ρΙροίεγεηάπτηῃ εἢξ, 
ᾳιυοὰ τὸ εἰπεῖν εἰ σὸ διαδιδόναι πιαὶ 
σοτηρτεῃεηάδζ, 
ς 2 
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“ Χ Υ ἊΝ 3 “ Δ 3 Ψ ἃ 3. τὸ 7 

8 Σακο δε, ᾧαναι τὸν ᾿Αστυώγήν, τῷ οἰνοχόζωυ, ὃν ΕΎω μψῶ- 
»ο“π 2 Ν 7 ε Ν ᾿, Ε ΄Ζ 

λιστῶ τιμῶ, οὐθὲν δίδως; Ὁ δὲ Σάκως ὥρων καλὸς τὲ 
δ ἐλ ὋΝ 9} 7 ἣν ΄ 
ὧν ετύγχωνε, καὶ τιμὴν ἔχων προσάγειν τοὺς δεομένους 
3 ἤ ἣν 5 7 δ Ἂ ΝΥ ιν τῶν ὰ ΄ 

Αστυάγους, καὶ ὡποκωλύειν, οὺς μὴ καιρὸς αὐτῶ δοκοιῆ 
τῇ “ ὃς ΄ -“ » νος ο κῷ 

εἰνῶ! προσώγειν. Καὶ τὸν Κυρον ἐπερεσισωι προπέτως, 
ς ΕΝ -“ δέ! ε Ζ Ἂς Ζ δ ᾽ 7 

ὡς ὧν πῶις, μήθεπω ὑποπτήσσων, Διὼ τὶ δή, ὦ σώππε, 
Ϊ -“, -.« -“, Χ Ἴ 7 ΄, Ε 

]! τουτον οὕτω τιμῶς ; Καὶ τὸν Αστυώγήν σκώψνωντα εἰ- 
ΠΠ}}, ͵ 
" »“᾿ ᾽ (0. ) ς »» ΕῚ Ὁ» Ν 3 

πέιν, Οὐχ, ὅρος, ᾧάνωι, ὡς κώλως οἰνοχοέι κωὶ εὑσ'χή- 
, ΄, «ἈΝ ΄ 7 » ᾿ » 
" μόνως ; Οἱ δὲ τῶν βασιλέων τούτων οἰνοχϑοι κομψῶς τε 

ν - »“-.ο2 “ 9 ἢ) ΕἸ Ὁ" Ν διδὰ »“7σ΄ 

οἰνοχίοουσι, κῴώι κωκωρίως ἐγχέουσι, κ͵ὶ Φιδοῶσι, τοῖς 
7 3 “ Ἂν χ ΄ 

τρισὶ δακτύλοις οχουντες τῆν Φιώλην, καὶ τυροσῴερουσιν, 
ς ἊΝ ᾽ “ ΧΕ Υ ΕῚ Ἂ ἊΝ ξ ὅλ 

"Ἅ ὡς ὧν ἐνδοῖεν τὸ εὐπτωμῶ εὐυληπτόοτῶτῶ τῷ μέλλοντι τί- 
΄ δ. 7 3 7 Ξ 7 

θΘνειν. Κελευσον δὴ, ᾧαναι, ω ὥωαππσε, τῶ Σώξο, κρυὶ 
3 “Ὁ ἧς 5 -} 3 ἴς »“-ὦ "»“ ᾽ 

ἐμοὶ δοῦνωι τὸ ἔκπωμω, ἵνω κὠγὼ καλῶς σοι πιεῖν ἐγ- 
Ζ, ΕῚ ͵, ͵΄ Ν Ἂ» Ν - “Ὁ 

χέως ἀνακτήσωμαί σε, ἢν δύνωμωι. Καὶ τὸν κελεῦσωι 
“ ͵7 Ν ν- »" .“ λ “Φ "Δ Ν 

δοῦναι. Λαβόντω δὲ τὸν Κῦρον, οὕτω μὲν εὖ κλύσωι τὸ 
] 27) “ Ν «2 .“ δὲ 3 Ν 

ἔκπωμα, ὠσπερ τὸν Σώκαν ἑώρω, οὕτω δὲ στήσαντω τὸ 
] “ Ζ ΕῚ ς .Ὁ“ 

πρόσωπον, σπουδαίως καὶ εὐσχημόνως πὼς προσενεγκεῖν 
ΝΕῸΣ, » Ἂς ἮΝ ἊΝ ἔν “ »“ Ν ἢ 

καὶ ἐνδοῦναι τὴν φιάλην τῷ πάππῳ, ὥστε τῇ μητρὶ καὶ 
»“᾿. 7 ΟΝ Ἂ » ὅν ΚΝ Ἁ 

τῷ ᾿Αστυάγει πολὺν γέλωτα παρασχέιν. Καὶ αὐτὸν δὲ 
Νι -“ο. 2 7ὔ͵ 5 ἃ, Ν τ 

τὸν Κυρὸον ἐκγελαάσαντω ἀνωπηδησοι πρὸς τὸν πάππον, 

8. ὡς ὧν παῖς---οὑποσ τήσσων] δὶ ἴο- 
ου8 εἴ ἴάπυ5, ἀϊοίτυτ Ῥγὸ σπαῖδα---- 
σσοντῶα, δῖ οὐπὶ (δηηεγαγο 1η16}}}- 
Βεπάμυτῃ εἢ σαῖς ἔροιτο. 

μηδέπω) Μυτεῖυ5 μηδέν πῶ τηδὶε- 
Ῥδῖ ; τεέξζε, ραῖο. ραυΐϊο δηῖθα ἐσέ- 
ρέσϑάι ΑἸτοτῇ. 

Διὰ «σί δὴ] [τὰ Θσαε!ξ. εἰ Βτεπι. διὰ 
τί δὲ ΑἸτοτῇ, 

σὴν φιάλην) ΑἸτοτῇ, τὰς φιάλας. ΕΠ 
Δαῖεπιὶ φιάλη οὐοϊα βεπυ5. οανὶ, ρᾶῖε- 
τὰ, οαἱ ρΡοσαϊατα ἱππᾶϊι, γιας νγι- 
τεπὈδοῆιϊϊ ᾿δο]ορας Ὠιογ. 

εὐληππότασα) ΕΟ αν} ταγ Ιὰ τος 
τόταπον ἀεάϊτ. {εαὰεῃ5 φάναι, οπλιτἰς 
ΔΙτοσί, 

9. τῷ Σάκῳ] Ουεῖῇ. εἰ Βγεπη. τὸν 
Σάκαν, [εὰ ἴπ υἱτοαὰς δἰζογα Ἰδδιὶο 
οοτγθέϊογιβ πηᾶηὰ δαάίϊα εξ. σὸν Σα- 
κἂν ΑἸτοτῇ, δσουζατί να τη ῥτορίεσ [6- 
αυεξῃ8 μοι ρτοῦαδαῖ δτατη ΕἸ ΟΠ ΕΓ 5. 

μὲν εὖ] Ουεῖξ, ες Βτοπὶ μὲν δὴ εὖ, 
γεγα, αὖ ραῖο, δηΐθα λαβόντα δὴ 
Οὐ}, 

εὐσχημόνως πὼς] Οπιδπατα ἴῃ Εαά. 
νεῖ. εχ νεγἤήοης Ρῃϊοὶ. τεβιταὶς 
διςρῇ. 

᾿Αστυάγει] 1τὰ εχ συεϊξ, ῥτο ᾿Ασ- 
τυάγη Ζειῃε ; ἴὰ ΕηἰΠΊ εχ 8118 ἴῃς 
Ιοοΐ5 εἕ. 

αὐτὸν δὲ] σμεϊῇ, αὐφὸν δή. 

μ.“------ - ““--ςἪ- 
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.“ ε 3 -» 3 Ψ » 2 πῆρυ. 

καὶ Φιλουντα ἅμω εἰπεῖν, Ὦ Σάκα, ἀπόλωλας" εκ- 
»" »" -»"- "7 ΑΔ “ 7 

βαλῶ σε τῆς τιμής᾽ τώ τε γὰρ ἄλλω, ᾧάναι, σου κώλ- 

(Οἱ 

γὰρ τῶν βασιλέων οἰνοχόοι, ἐπειδὰν ἐνδιδῶσι τὴν φιώλην, 

5» ͵ » » 7 δ᾽κΐ ᾿ Ψ 

λιον οἰνοχοήσω, καὶ οὐκ εκπίομνωι αὐτὸς τὸν οἶνον. 

Ε] Ε » “- σὺ ϑὼῶ ᾿ Ε Ν ᾿] Ἂς »" 

ἀρύσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς τῷ κυάώϑωῳ, εἰς τὴν ἀριστερὰν χέιρω 
» ὔ 5.ς -» ἴω δ. " 7 ᾿ » 

ἐγχεώμενοι καταῤῥοῷουσι" τοὺ δὴ, εἰ φώρμωκω εἐγχέοιεν, 
᾿" »-“ω" » »“, 7 Ν ἕξ 7 

μὴ λυσιτελέῖν αὐτὸς.) Ἔκ τούτου δὴ ὁ ᾿Αστυάγης 10 
3 » Ν . “Ὁ Ν γ΄) 7 
ἐπισκώπτων ἔφη, Καὶ τί δὴ, ὦ Κυρε, τῷ ἀλλώ μιμοὺ- 

Ἂς 7 3 » ΕἾ “« »͵ « ΄ς 

μενος τὸν Σάκαν, οὐκ ἀπεῤῥόφησως τοὺ οἴνου ; Οτι, νὴ 
5 53) » Ν ΕῚ “ὦἷ΄ »"» Ῥ 

Δί᾽, ἔφη, ἐδεδοίκειν, μὴ ἐν τῷ κρώτηρι Φάρμακω με- 
΄ »} ἧς, Ν “ « ᾿ ΗΝ Ἂς 7 2 

μιγμένω εἴη. Καὶ γάρ, ὅτε εἱστίως σὺ τοὺς Φίλους ἐν 
ὅω -“»Ὕ ΄ 7 χϑις 

τοῖς γενεθλίοις, σαῷῶς κατέμωϑον Φάρμακω αὐτὸν 
« »ὦ.Ὁ 3 ΄ Ν ἴω Ν »} ΣΝ εν »- "ϑὺ 

υμῖν εγχεώντωὌ. Καὶ πως δὴ, εῷη, σὺ, ὦ ται, τουτὸ 
΄ ς Ν » ε »" δ» »“ 

κατέγνως ; Ὅτι, νὴ Δί᾽, ἔφη, ὑμᾶς ἑώρων καὶ τοῖς 
»“" ΄ εἶ »" ἈΝ 

γνώμωις καὶ τοῖς σώμασι σφωλλομένους. Πρωτον μεν 
ε 5 »» ε »“ ῪΝ » »"" “νΟῪ 

γάρ, ἃ οὐκ ἐᾶτε ἡμᾶς τοὺς πωϊδας ποιέν, ταῦτω αὐτοὶ 
3 "»"- ᾺἋ Ἂς [2 3 ζ ᾽ ἤ, 

ἐποιεῖτε. Πάντες μὲν γὰρ ἅμω ἐκεκράγειτε, ἐμανϑά- 
Ἁ " διὰ " ͵ 7, Ν 

γετε δὲ οὐδὲ ἕν ἀλλήλων" ἤδετε δὲ καὶ μάλω γελοίως" 
ΕῚ ᾽ ΄ Χ » γ] 3 ᾿ "7 ΕΝ 

οὐκ ἀκροώμενοι δὲ τοῦ ἄδοντος, ὠμνύετε ἄδειν ὠριστώ. 
΄ Ἂ, [2 ς »Ἐ» Ν « »"Ὃ΄-΄Ἄ 4 ᾽ » 

Λέγων δὲ ἕκαστος ὑμῶν τὴν ἑαυτοῦ ῥώμην, ἐπεὶ ἀνω- 

τῆς τιμῆς} Ουεῖξ, εἰ ΑἸιοτῇ. ἐκ σῆς 
σιμῆς, ἀεῖποερβ ἐκσίωρα, ΑἸτοτῇ, 

Οἱ γὰρ] Θυε!ῇ. οἱ δ᾽ ἄρα, ἀεῖ ποερβ 
δίδωσι. ἘΒτεταεηῇ5 διδῶσι. τεξϊα : ΠΆΤη 
φιάλην ἀπ ἤνε αβεγαηΐῖ, προσφέρουσι, 
σοηνῖν!59.9 ΡΟσΌΪ τη ἰρία τι ἴῃ Ράϊετγα 
βδη5 ἐνδιδόασιν, αἱ ΕΗ εἰἰάπὶ δ. 8. 

ἀπ᾿ αὐτῆς) ΑἸάϊηα, ϑιερῇ. 1. 1,6- 
ὍΠΟῸ]. 1, 2- ἐπ᾿ αὐτῆς : ηυδτῃ ἰεξϊίο- 
Ὠδπ εαυϊάετῃ ψεὶ ἰάἄθο ργοῦθανει πη, 
αυοά ἀε ρδίοτα ΠΟῚ ὨΔΌΓΙΓΩΓ νὶ ΠῸ ΠῚ, 
εὰ ἀε ροουΐο ραίεγε ἰηπῆεπίε ; ηϊῇ 
φιάλη Ὦ. 1]. εἶ εαάετη γὸβ5 οὑτῇ ἔχσω- 
μα. 

ἐγχεάμενοι] ἴτὰ Ουε], εχ σοττα- 
“ξϊίοηε ; πᾶ ἔαϊξ δηϊεα ἐκχεάμοενοι. 
ἀεϊπάε καταροῷοῦσι ΑἸτοτῇ. 

1ο. Ἐκ τούτου] ΑἸιοτῇ, ἐκ σούτων, 

ἔφη, Καὶ τίς ΑἸιοτγί, Καὶ «' δὴ, ἔφη 
Ἐξ Ουεῖ, καὶ δὴ τί Βτετη. 

σὰ ἄλλα] τἄλλα Ουεϊῇ, Βτετη. 
ὅσι, νὴ Δία] Οαε!ξ, ὅςι, ἔφη, νὴ δία. 
εἱστίας ΟπΕ], εἱσσίασως-ττοὺ εῖν αὐὖ- 

σόν. ΒΙεπι, εἱσσίασας --ττο ἡμῖν αὐτόν. 
ΑἸτουξ, καὶ ὅτε εἱσσίας -ττ ὑμεῖν αὐσὸν 
ἐγχέονσα. δ γενεϑλίων [εβίν!αῖς 
ἀρυά Ρετγίᾳβ ΗἩεγοάοίυϑβ ἱ, 132. 

Καὶ πῶς δὰ] Ουεϊῖ, εἰ Βτγαηι. καὶ 
σῶς Δὴ σὺ σοῦτο ἔφη, ὦ παῖ. ΑἸτοτῖ, 
σὺ σοῦτο, ὦ παῖ. 

ὅσι, νὴ Δί᾽, ἔφη, ὑμᾶς] Ομεϊῇ, ἔφη 
ογ ϊτῖς, ΑἸτοτῖ, ὅτ᾽ ἄν νὴ Δί᾽, ἔφη. 

Πρῶτον μὲν γὰρ] ΑἸιοτγῖ, μὲν οπλῖτς 
εἴτ. ἀεῖπάς οὐδὲν ἕν ἀαῖ, 

ἀκροώμενοι δὲ] Βτοτη. μὲν ρτο δὲ Πα- 
Ὁεῖ. 

ἀδειν} Βτεηχ. δὲ ἄδειν, συο!, ἄριστα 
ἄδειν , ἀείησερβ λέγων δὴ Βτετη, 

ἐπεὶ) Μαῦρο ϑιερῇ. Τ[βαπο]. ἔπειτ 
εἰ, ααοά εἰ ἴῃ γέπι, ἐπεί σε συοίᾳ 

ΕἾ 
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Ἂ 3 Ἅ ΣΕ 5 ) » ε ἘΞ ᾿ Φ 

σταϊήτε ορχήσομενοι, μή ὁπῶὼς ὀρχέϊσι αἱ εν ῥυθμῷ, ὡλλ 
53. 5 - ᾿Ξ "κ Χ 7 

οὐδ ὀρ)οῦσϑι, ἐδύνασθε. ᾿Ἐπελέλησϑθε δὲ σοντά- 
Ψ «“ δῷ ὍΥ « 7, .« Ἂς 

“τοῖσι, σὺ τε, τὶ βασιλεὺς ἤσϑω, οἱ τὲ ὥλλοι, οτε σὺ 
Ε » Ἂς Ν “] τς “ ἢ ε, 

ὠρχῶων. Τότε γῶρ δὴ ἔγωγε κωὶ πρῶτον κατέμαθον, Οτί 
Ἄσειῳ.. “7 “ φχσ 7 ὮΝ « - χ » ο “7 

τουτ ὠρὼ ἥν ἡ ἰσηγορίω, Ὁ ὑμεῖς τότε ἐποίειτε" οὐδέποτε 
εὐ 7 τῇ ε Χ Ἂς 

Καὶ ὁ ᾿Αστυάώγης εἶπεν, Ὁ δὲ σὸς πα- 
ὦ "3 »ἙοεᾶΞ“Ἄι 7 ΕῚ , 

τήρ, ὦ ὥωιϊ, τίνων οὐ μεθύσκεταωι ; Οὐ μὰ Δῦ; ἔφη. 
ἊΝ “ -“ Ὅν 7 

᾿Αλλὼ πὼς ποιεῖ: Διψῶν παύεται ἄλλο δὲ κακὸν 
ἣδὲ 7 Ἐ Ε Ν ᾿ ἜΥ ,͵ὔ 7 ΒΕ ὩἩὉ 

οὐθὲν τὐώσχει" οὐ γαρ, οἰμῶί, ὦ πώππε, Σώκως αὐτῶ 
-- 
» » -»-“ ἘΦ τ ξ ς ͵΄ ὩΣ - ΧΝι 7 Ἂς: 

οἰγοχοει. Καὶ ἡ μήτηρ εἰπεν, Αλλὰ τί ποτε σὺ, ὦ 
»» - »“ νν -»-“΄ ἘΝ Ν »- ᾽ »« 

σῶώϊ, οὕτῶ τ Σώκῳ ἠωε αι νς, Τὸν δὲ Κυρον εἰπεῖν, 

Ὅτι, " Δίω, φάναι, μισῶ αὐτόν: πολλώκις γάρ μΞξ, 

πρὸς τὸν πώππον ἐπιθυμοῦντω προσδραμεῖν, οὗτος ὁ 

μιωρώτωτος ὠποκωλύει. ᾿Αλλὼ ἱκετεύω, ζάναι, ὦ 
Ἂχ ζΧ "»“ω" « ὧν 27) ΕῚ “ οὐ ς Ν. 

πώππε, δός μοι τρεὶς ἡμερὼς ὥρξαι αὐτου. Καὶ τον 
Ψ) » »“νἼ ᾿ς »“» Ν ὃς τ ΕῚ “Ὁ 

᾿Αστυάγην εἰπεῖν, Καὶ πῶς δὴ ὧν ἀἄρξωις αὐτοῦ ; Καὶ 
᾿ς “Ὁ 7 ὑὸς ὃν Ψ τ Ἄς, δ " ἄπ ἡ 

τὸν Κυρον ᾧάνωι, Στὼς ἄν, ὥσπερ οὗτος, ἐπὶ τή εἰσόδω, 
ΝΥ ες 7 5» ΄ 3... γῶν ΤΌΣ ΄ κυ ϑὰ 
ἔπειτώ, ὁπότε [βούλοιτο εἰσιένωι ἐπ᾽ ὥριστον, λέγοιμ᾽ ὧν, 
.“ 7, Ν ἴρχὰ δ Ἰρυέ Ν » 7 ΄ς 

ὁτί οὕπω θυνώτον τῷ ἀρίστω εντυχξειν" σπουδάζει γὰρ 
Ψ 19 ξ 7 ., 3, τις Ν δὲν ΄ Ὧν ᾽ΝἜ 

πρός τινῶς. ἘΠῚ ὁπότων ἡκὴ επὶ τὸ θειπνον, λέγοιμ᾽ ἂν, 
Γ » » Χ ͵ χε "»“.ο ΕΣ Ἃ 

ὅτί λοῦται. ἘΠ δὲ πάνυ σπουδάζοι φαγεῖν, εἴποιμ᾽ ἂν, 

δὶ ἐσεί σε ῥτοὸ ἐσειδὴ εἰ Πεγοάοιοι 1, εἰσιένα] Οαε!, ΒτΕΠΊ. - παριέναι, 
ΤΠ οὴ Α(ΙΟῸ ΠῚ. αποά δπποῖαν!τ ετὰπὰ τηαγρο [δα ηο], 

᾿Ἐσελέλησϑε] Ουεῖ, ἐσιλέληϑας, εἴ ϑιίερῇ. 

{εὰ οοτγεξίαμ Ἰδρίτατσ αὐ ἴῃ ΒΓΕΏΊ. εἴ οὔπω δυνατὸν] ΑἸτοτῖ, οὐ δυνατόν. 
ἙἘλά. ἐπιλέλησθε, ηαποά σοτγτῖσὶ 101Πτ 
ΤΠΟΠΕΥ δα ΕἸ Ετ. 2. ἢ. 317: 

ἔγωγε καὶ πρῶτον͵] ϑαίρεξιατη καὶ 
σοραϊαπι ποίατιιπι ϑῖθρῆ. εἰ [με αηο0]. 

11. εἶσεν] Οπεῖξ, Βτεπι. λέγεις 
ἔφη, ὦ παῖ. απάε ἔφη αἀαϊάϊε Ζεαπα. 

οὕσω τῷ Σάκω) Οαεϊξ,. τῷ Σάκᾳ 
οὕτω. ΑἸιοτί, Σὰ κᾶς---Σακᾷ. 

φάναι] Οπηῖτῖς μη. ΑἸά. ΠῚ Μεὶ, 
ΒΔΠ]. ΑἸτοτίῇ. 

προσδραμεῖν") ΗΙΟΟ τηᾶπαβ οοτγεξὶο- 
τὶβ ἴῃ Οσπεἰξ, ᾿εξεϊοπὶ σροδρ. Τα Π1- 
ες 

δὴ ἄν] στε], Βτεῖα. ογαϊ πη δή. 

Οετεγαπὶ οὑπὶ Οείπετο ραΐας Ζειυπα 
Ογγατα ἴτ νο δ Πρηϊβοαγα αὔδα - 
τὰπὶ 56085 σοπ ἢ]! πὶ. ΟὈτςεπτα τερὶς 
νι ἀδπαϊ σοοπᾶτη ρεῖθητ8. Αἱ ἴα πα - 
ςει[6 εἴς αὐ ρΡαςεπταβ 5408 ΠΊ ΟΠ ἴο- 
1.πὶ φροο!]Π]αίοτὶ οἰἥοῖο [εὰ εἰἰαπὶ 
σροσένϑου [απέϊαπὶ εξ. ΜΙΒὶ νεὶ 
ἤς ταπηθη σῷ ἀρίστῳ [αἱρεξϊα (χης 
νεγθα. 
ἥκ] σαεϊῇ, ἥποι---λούεται" ἐπειδὰν δὲ 

σάνυ, ΑἸτοτῖ, εἰ δὲ σάλιν ἥκοι. ΒΙΕΙῚ. 
ἐπειδὰν δὲ πάνυ σπουδάζῃ ; συλ 481- 

ἄεγχ Ἰβέϊίοηοπι δαυϊάσπι μτοῖαϊο- 
τἰτὴ. 
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ὅτι παρὰ ταῖς γυναιξίν ἐ ἐστιν" ἕως ̓ παρατείναιμι τοῦτον, 
ὥσπερ, οὗτος ἐμὲ παρατείνει, ἀπὸ σοὺ κωλύων. 

τῶς μὲν αὐτοῖς εὐθυμίας παρεῖχεν ἐπὶ τῷ δείπνω" τὰς 5 
δὲ «ς » Ε » ͵7 Ἂν. Ν ᾿᾿ ΩΝ ἊᾺ 

ε ἡμέρας, εἴ τινος αἰσϑοιτο δεόμενον ἡ τὴν πάππον ἤ τὸν 
νῶν . Ἔ », 7 -“ 

τῆς μητρὸς ἀδελφὸν, χωλεπὸν ἥν ὥλλον φϑάσαι τοῦτο 

ποιήσαντα" ὅ τι γὰρ δύνομετο ὁ Κύρος, ὑπερέχωιερεν αὐτόϊς 

χαριζόμενος. 
᾽ κε ΄ 7 ς εἶ -»"ἪἬ »Ἤὕἅ 

Ἐπεὶ δὲ ἡ Μανδάνη παρεσκευάζετο ὡς ἀπιουσὼ πώ- 13 
Ν Ν " ᾽ » ἄἔἕὦς δ « » Ἃ 

λιν πρὸς τὸν ἄνδρω, ἐδεῖτο αὐτῆς ὁ Αστυώγης, κατωλι- 
ε Ν “-“ εἶ ΕἸ τῳ, 7 ἣΝ Ν 

πεῖν τὸν Κυρον. Ἡ δὲ ἀπεκρίνωτο, ὅτι βούλοιτο μὲν ὧν 
εἴ »“»-ἃὔ.7 » ἋἍ) . »"-ὦ»Ῥ᾿» 

ὠὡπῶντω τῷ πατρὶ χαρίξσϑαι, ὥκοντῶ μέντοι τὸν κοϊδω 
Ν ἡ - 

χωλεπὸν νομίζοι εἰνω: κατωλιπεὶν. 

ἊΨ» λέγει πρὸς τὸν Καραὶ τῷ σαι», ἣν μένης παρ᾽ ἐμοὶ, 

πρῶτον μὲν τῆς παρ᾽ ἐμέ εἰσόδου σοὶ οὐ Σάκας ἄρξει, 

ἀλλ᾽, ὁπόταν βούλη εἰσιέναι ὡς ἐμέ, ἐπί σοι ἔσται" καὶ 
7] Ν ν᾽ βε », «“ δ᾽ 7 4 Ἢ 

χώριν σοὶ, εῷη, μώλλον εἰσομίαι, ὁσὼ ὧν πλεονώκις εἰστης 
ε » ΄ "7 ἈΔ .λ »" ᾽ -“7» ͵ "7 

ὡς ἐμέ. Ἔπειτα δὲ, ἵπποις τὸς ἐμοὶς χρήσῃ, καὶ ἀλ- 
ε 7 Ὁ 7 .« Ε] 7 3) 57 ἂς 

λοίς, ὁπόσοις ὧν βούλη: καὶ ὅταν ὠπίης, ἔχων ὠπει, οὺς 
«“ ΨᾺ, ᾽ “ 77 χ ἢ. Ὁ ͵7 » Ν 

ὧν αὐτὸς εϑέλης. Ἔπειτα, δὲ ἐν τῳ δείπνῳ ἐπὶ τὸ με- 
ἍΔ 4 δ »"» 5» « 7 Δ ͵ “δὲ ᾿Ξ 

τρίῶς σοι οχουν εἐχϑξιν, ο, ον ον βουλὴ οσον σοῤευση. 

τοκρατείναιμ Ἀεξε οὐτῇὰ Οαίδυ- 

Ὀοηο δὰ ΔΑιῃπεπθοὺπὶ τ᾿. 28 5. πιοτγᾶ 
εχοταοίαγε ἱπιεγργείατυγ Ζεαηθ. Ο(. 
ΜειηοζδΌ. [1]. 1.1, 6. 

12. Τοιαύτας) Ουεῖῖ. σοσαύτας, 

δῖ ᾿εξϊοηε τ ε ΡΏΠ]ΠΕΙΡΏΪ νεγοπα 
Τηᾶτρο ϑίερῃ. δηπποιανῖτ. 

εἴ σινος}] ΡΠ ΕΙρῃὰς. ἰεξεϊοποτη 
Βτέπη. εἴ σινα-τεσοῦ πώππου--- τ οῦ--ττιὰ.- 
δελφοῦ εχρτείῃι. ΑἸτοτί, ἀεϊηςερς ποιή- 
σαντα τουτο. 

13. Ἔσεϊ] [τὰ Οαεῖῇ. Βγόπη, Ῥτο 
᾿Ἐπειδή. ἀεϊπάε ἡ Μανδάνη αὕτη ἤδη 

“ἀρ. ΑἸτοτί. 
νομείζ,4}] Ψυϊράατγεγα Ἰεξιϊοπεγη νορί- 

ζειν ρτορῖεῦ (ξηαυεητεβ ἀπο ἰη ΠηἾνῸ9 
ἀαυτπτηδῖα οὔτ Ζουπῖίο εχ (δῆεὶ- 
Ἰοηῖς οοη͵εέζατα πιαΐῖανὶ. Ιῃ Μεὶ. 
εἰ ΒΙγ]. εἰξ νομίζων. Οαεϊξ, εἰ ΛΊιοτέ, 

εἶναι νομίζειν. 

14. ἢν μένῃς] ΑἸτοτῇ, ἐὰν μένης --τοξ ὧ- 
κῷς. ἀείποθρθ. φἴρξε, σογγίρεῦας [,2τ- 
ΟΠεγ δὰ Ηοτοάοιι ]. ο. τ6ο. Ρ. 438. 
ψεγατῇ ἴα εἰἸᾶτ σοὶ ἴῃ σὲ πχαϊαηά πὶ 
οτγαῖ. 

βούλῃ] (ὔπεἰ, Πς εἰ ρϑυϊο ροίξ 
βούλε:, αἰ Βτεῖῃ, {εἀ ἴῃ Ποο [Ὁρτὰ ἴοΥ- 
βούλῃ. 

ἐπί σοι] Ταηῖ. ΑἸά. ἐσὶ σοί. 
ἔφη, μᾶλλον] Οπλῖτς πφοο νετδδ 

οὔατα πε]. εἰ Βτοῖη. ῬΏΠΕΙΡΏ 5. 
ὅσων ἀπίῃς) Ουεῖῇ. Βτεπι. ὁσόσαν 

ἀπίῃς. Ῥτο ἄπει Θε!, ἀπίης, τηᾶγρο 
ὄσπει Ὠαῦεῖ. Βιοάδθοιαβ εἰϊᾶτὶ ἀσίσοις 
[οτιὶ ροῆδξ σεηίθθαι. 

ὁποίαν ἄν βούλῃ} Ηδης ϑδιίερῃδῃΐ 
σοττεδείοπεμπῃ ἰεδιϊίοηὶ ὁποίαν βούλει 
οατὰ Ζεαιαηϊο ρῥτορίοσ ἤρα τυἀϊποιι 

ο4 

Τοιαύ- 15 

Ἔνϑα δὴ ὁ ̓ Αστυώ- 14 



“4 ΟΥ̓́ΒΙ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝ  ὸ 
37 Ψ “-οΣοσἙο "27 Ψ »ο»-"Ὃ Ζ ͵ Ζ 

Ἐσπειτὼ τῶ τε νυν οντῶ ἕν τῶ παραδείσῳ ϑηρία δίδωμί 
"7 Ὡς 7 Ἂν" Ν 7 

σοι, καὶ ἄλλω παντοδαπὰ συλλέξω, ἃ σὺ, ἐπειδὼν τά:- 
| ς 7 .9. ΒΥ 7 ἊΝ ἊΨ ὯΝ 3 Ζ΄ 
] χιστῶ ἱππεύειν μώνσης, ώξη, κοωὶ τοζεύων κωι ὠβοντι- 

Ι »-“ρ" “ἦ ς ἥ θὲς -»“ 

ζων καταβαλεῖς, ὥσπερ οἱ μεγῶώλοι ἄνδρες. Καὶ παι- 
Ι Ἁ ΖΞ Ι Ἂς 7 ΄ Χ 37 .« 

] δὼς δέ σοι ἐγώ συμπωιστορῶς παρέξω" καὶ ὥλλωώ, ὁσῶὼ 
Ι Χ ΄, ΄ δ Ρέχ ον ΚΑ δ ᾽ 7 ᾿ δ δὰ Ι 156 ἄν βούλη, λέγων πρὸς ἐμὲ οὐκ ἀτυχήσεις. ᾿Επεὶ θὲ 

Ϊ »"Ἥ -: δ 7} « Ψ Ἂ -“» 

] ταυτῷ εἶπεν ὁ Αστυάγής, ἡ μήτηρ διηρώτα τὸν Κυρον, 
} ' 7 7 ΄ Ν 9 ᾿ ε Ἂ 9 ᾽ ᾿Ζ 

Ι] ποτερῶ βούλοιτο μένειν, ἡ ἀπιένωι. Ο δὲ οὐκ εμελλήη- 
᾿ 3 Ἂς ἌΧΗ ἘΝ τρὰ ε » 2 3 

Ι σεν, Φλλω τῶχυ εἰπεν, ὅτι μένειν βούλοιτο. Επερωτηϑ εἰς 
δὲ 7 ΩΝ “" ΄᾿ ἃ δὰ 7 ς -»“ , ᾿ς ἘΠ. Ὰ ) ε πώλιν ὑπὸ τῆς μήτρος, διὼ τί, εἰπεῖν λέγεται Οοτι 
Γ΄’ Ὰ Ἄσον ἢ » ͵ «ἡ 

| οἴκοι μὲν τῶν ἡλίκων καὶ εἰμὶ καὶ δοκῶ κρώτιστος εἰνῶι, 
“- ν᾿. Ν “ ἍΨΑ 5 Ζ΄ 3 -» Ν ἐδ Ὁ 
ὦ μῆτερ, καὶ τοξεύων καὶ ὠκοντίζων" ἐνταῦϑω δὲ εὖ οἴδω, 
.“ ες 7 “ ν 3, ὙΠς ν το Ν “Ἢ 5.» 
οτί ἱππεύων ἥττων εἰμὶ τῶν ἡλίκων" καὶ τοῦτο, εὖ ἰσϑι, 
93) Τῶν τρνό ε ᾽ Ν 7 Ε ε ΕΣ Ψ 

ἔφη, ὦ μήτερ, ὅτι ἐμέ πάνυ ἀνιζ. Ἦν δέ με καταλί- 
Ξ ͵ τὰ 7] ς 7 ε λυ." Ζ “5 

πῆς ἐνθ δε, καὶ μάθω ,ππεύειν, ὁτῶν μεν εν ἹΠερσωιϊς ὦ, 
᾿. “’ ͵7ὔ μ 7 ᾿ς 5 -ς χζΈᾷΑ ΄ Ὡς. ς , ͵΄ 

οἰμνωΐ σοι ἐκείνους τοὺς ὠγωϑθ οὺς τῶ πεζικὼ ῥοδίως γικη-- 
. ᾿ " ͵ “3, 5 7] , »-ὦμὝ 

σειν ὅτων δὲ εἰς Μήδους ἔλθω ἐνθάδε, πειρώσομῶι τῶ 
7] Ά “ ΄- »» ͵7] Ὁ ξ Ἂν 

πώππω, ἀγαθῶν ἱππέων κράτιστος ὧν ἐππεὺς, συμμω- 
»β 5 » Ἂς Ν ΄ Ε »-ν ἮΝ Ν᾿ Ἂ" 

16 χειν ὠύτω. Την δὲ μῆήτερω εἰπειν, Την δὲ δικαιοσύνην, ῶ 
ρ "»“ Ζ Ε 7 ᾽ -Ἢχφν “" 

σωϊ, πὼς μωϑήση ἐνφΣώδε, ἐκέ! ὄντων σοὶ τῶν διδασκά- 
ἃς »Ἅ 7] 2 ᾽ 35 ἣν 3 » 

λων; Καὶ τὸν Κυρον φάναι, ᾿Αλλ᾽, ὦ μήτερ, ἀκριβῶς 

τοῖϊ 5 τε! 41 Του Τα ΑτταΙ, εἴ σοηῇβτ- 
γαᾶτα νἱάδίαγ ΔΙτοτῖ. ΟΌΪ ε ὅπου ἄν 
βούλει. 

Ἔπειτα] 815 Ρ΄Ὸ ἐσεὶ ρτίτηυς 516- 
Ῥμαπυβ (οτρῆς εχ ᾿ἰὈτῖ5 ΟσδΌτΙε]"! : 
εἰ ἥς οὐπλὶ Οπυε]ῖ, παῦε ΑἸἰτοτῇ, εχ 
00 ὄντα δάα!άϊ. 

συμπαίσπορως) ἴἴὰ πε. Π. Μεὶ. 
ΒΔΠ]|. εἰ ΟΘυεῖῖ. εχ οοτγεξιίοηα ῥτῸ 
συμπαίκτορας, αδϑὲ [ογπηᾶ πηᾶρὶθ οἢ 
ἀοτῖςα. 

ὅσω ἄν] βτετι. ὁσόσα ἄν. Οὐσυε]ῇ. βού- 

ΝΗ 

15. δὲ σαῦτα)] Ουε]ῇ. Βτεπι. δὲ ο- 
τ τα, 

διηρώτα) ΑἸτοτγῇέ, ἠρώτα, ἀεϊποερϑ8 
αὐτερόν σότε βούλοιτο, Ἐτίατη (σπο]ῇ. 

πότερον. 
ἐμέλλησεν] Ουε]6. ἠμέλλησεν. 
καὶ εἰμὴ Θαεϊῇ, καὶ οπηϊττ, ἀείη- 

σερ5 ουπὶ Βτγεηλ. καὶ ἀκοντίζων καὶ 
ποξεύων, 

ἐνταῦϑα) 1υπε. Πῆπρ. Βαῇ]. Μεὶ. 
ἐνθάδε. ἀοίποερβ εὖ οὰπὶ ΡΒΏΠΕΙΡμΟ 
οαλῖττις Βγεηγ. ἥσσων ΟπΕ]Έ, 

εὖ ἴσθι] ΒτεπΊ. τοῦτο, ἴσϑ᾽ ὦ μῆπερ,, 
ἔφη. Θὐε]Έ, εἰἴατὴ ὦ με. ἔφη. 

οἱ μοοί σοι] ΑἸτοτῇ. οἴσμοαι ἐκείνους. 
ἀγαϑῶν)] Ηδης ἰεέϊοπεπη ρτίογξ 

ἀγαθὸς ἱππεύων ἴῃ ΟΕ}, (αδβίταϊε 
οοττγέέξϊοσ, 

τό. Τὴν δὲ μηπέρα] Οτάο ροϊυ]αθαᾶξ 
εὐἶἷὸἷὯν ΄ τ 
ἢ ὃς ητηρ εἰπενς 
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Πώς σὺ οἶσϑα, εἰπεῖν τὴν Μανδάνην ; 

Ὅτι, ᾧαναι, ὁ διδώσκωλος μὲ, ὡς ἤδη ἀκριβοῦντω τὴν . 

δικαιοσύνην, καὶ ἄλλοις καϑίστη δικάζειν. Καί τοι, 

φάναι, ἐπὶ μιῶ δὴ ποτε δ ἱκη πληγὰς ἔλαβον, ὡς οὐκ 

ὀρθῶς δικάσας. Ἢν δὲ ἡ δίκη τοιώδε' Παῖς μέγας, 17 

μικρὸν ἔχων χιτῶνω, ἕτερον παῦδω μικρὸν, μέγαν ἔχοντα 

χιτῶνα, ἐκδύσως αὐτὸν, τὸν μὲν ἑαυτοῦ ἐκέϊνον ἠμφίεσε, 

τὸν δὲ ἐκείνου αὐτὸς ἐνέδυ. Ἐγωγ᾽ οὖν τούτοις δικάζων, 

ἔγνων, βέλτιον εἴνωι ἀμφοτέροις τὸν ἁρμόζοντω ἑκάτερον 

’ ΝΥ 
ταύτην Ὑε οἶδα. 

“«Ψ 5) 3 Χ ᾿ 3) « ! 

χιτωνὼ ἔχειν. Ἐν δὲ τούτω μὲ ἔπώΐσὲν ὃ διδάσκωλος, 
΄ .“ εα “2 ἢ “Ὰ φ» ε 

λέγων, ὁτι, ὁπότε μὲν κατασταϑ είην τοῦ ὡρμόττοντος 
Ν «“ ΄ -“ ξ 7 ἣν »-΄ ,"ἬὉ ᾿ ΄ ς 

κριτής, οὕτω δέοι ποιεῖν" ὁπότε δὲ κρίναι δέοι, ὁποτέρου ὃ 
Ν ὼ ψ ΄ ᾿ 7 ,ν 

χατῶν εἴη, τοῦτ ἔφη σκεπτέον εἶναι, τίς κτῆσις δικαίω 
Ε 4 7 Ν “ 5 ᾽7ὔ 5» Ων Χ 7 

ἐστι" πότερω τὸν βία ἀφελόμενον ἔχειν, ἢ τὸν ποιησώμε- 
ἊΝ, ͵7] δ. 27 Ν 3) ἢ »᾽ 

γον ἡ πριώμένον κεκτῆσθαι. Ἔπειτα δὲ εῷη, τὸ μὲν 
7] 7 " Ὁ ἣ "7 7 ΝΥ -«- 

γόμιμον δίκαιον εἶνωι" τὸ δὲ ἄνομον, βίαιον. Σὺν τῶ 
7 ΝΡ ΓΝ, ἊΝ 5 ἃ Ν Ἂς “ 

νόμῳ οὖν ἐκέλευεν ἀεὶ τὸν δικαστὴν τὴν ψῆφον τίϑεσϑθαι. 
«“ » Ψ 5] Ἢ ὃ. ͵ὔ ὕ, 7 

Ουτως ἐγώ σοι, εῷη, ὦ μῆτερ, ταγε δίκαια παντάπασιν 

ταύτην γε] Ουε!ῇ. ταῦτά γε, πᾶ πῇ 
τρίατη ἰεξεϊοπετα ΡΒ] ΕΙρ 5 ἐχρτεί- 
ἢι, οοτγεξῖου ἴῃ σας! πχαΐϊανὶς. σαῦ- 
τά γε ἤδη Βτετη. 

Καί σοι} τὰ ρτοὸ Καὶ τοίνυν Μυτε- 
τὰ5 ΤΟΥ] γ106Π| ; ἴτὰ ετίατη ἔστι ρία ΠῚ 
Ἰερὶς εἴ ἱπιτεγρτγείαῖας εἰ ῬΏΠ]ΕΙ ρα : 
Αἰψιμὶ οὐϊηα πὶ φεαάαηι ἐ1)6. 

μιᾷ δή ποτε] Εχ ΑἸτοτῇ. δὴ δαάϊά!, 
17. τοιάδε] Ουεὶ!ῆ τούτη. ῬΙῸ 

μικρὸν Βτετη. ὀλίγον. 
ἕσερον) Οτηϊτῖς σπε], 
ἠμφίεσε] Ουεὶῇ, ἀμφίασε, σοττεξζα τα 

ἠμφίσε. Ὑ͵εΙΠὰ5 εχ [1 διηοϊανίαπα 
[εσὰπάδ τειίηαἱς ἠμφίετο. 
Ἔγωγ᾽ οὖν] Ουεϊῇ, εἰ ΑἸτοτῇ. ἐγὼ 

οὖν. Ψυϊσαταπι Ἐγὼ γοῦν οὐπὶ ΕἸ(- 
οἤετο στηυΐᾶν!. 

χιτῶνα ἔχειν] απο οτάϊηετα νὰ]- 
διατὶ ἔχειν χ. ΕΧ Βτιειπεπῇ ΟΕ], εὲ 
Αἰκοτῇ. Τα δῖτα! δατιαπι 1 ἀϊοίατη 16- 
Βεηάο ἐχρεγίαϑ εἰ ἐεουτα5. 

Ἔν δὲ φούτῳ] Οὐεϊξ, ἐν τούτῳ αὖ 

Βτεπῃ. ὧν τούτῳ δ᾽ ἄν με. 
λέγων) Ουε]ξ, λέξας ὁπότε μὲν «οῦ 

ἁρμόζοντος εἴη (οουτι αἰ ταγ εἴην) κριφής. 

Βτεπι. λέξας ὁπότε σοῦ ὧρ, εἴη κριτής. 
ΑἸιτοτῖ. λέγων ὁπόσε. 

πότερα} ΔἸτοτί. πόσερον----ἢ τὸν στριό- 
μενον Ῥιοραηίας ΕἸΐομετο. ἴπ τηδῖ- 
σης Οπεϊῇ. εἢ Ἰεξλῖο πονησάμενον. 

Ἔπσειτα δὲ ἔφη] Ουε]ξ. ἐπειδὰν “δ᾽ 
ἔγνω, [εἀ οοτγεξὶαπι ροΐεα, φικογίαηε 
14 εΠ, αἱ, νετῇο ῬὨΠ]ΠΕΙΡΏΙ ΑἸτοτῇ. 
ἔσειτα δ᾽ ἔφη---ἰκέλευεν, Βτεπ,. ἐπεὶ δ᾽ 
ἔφη. Ἐχ Ἰεέξϊοπε συε!ῇ, ἤδης {ετίε τ 
νεγθογατη εβηοϊεσας Ζεαης ἐσειδὰν δὲ 
γνῷ-τ--βίαιον, σὺν τῷ νόμῳ ἐκέλευεν ἀεὶ 
εἴς, 

ἐκέλευεν ἀεὶ] [ἴἴὰ ρμῖὸ ἐκίλευνε δεῖν 
οὔτ Ζειηῖο {στρ δαέϊογιταΐε σοη- 
Πίω5 ΡΠΠεΙρῃι, Βγοάθι Ἰἰγογαξην 
Ουεῖ. Βτεπλ. σὴν ἀπιὲ ψῆφον οπῖῖ- 
τὰηῖ συε!ῇ, εὐ Βτγεῖῃ. 

ἔφη, ὦ μῆτερ) Ουεϊῇ. εἰ ΕΙΠΕ ρα 5 
ἔφη, ὦ ογαϊτταηι. 
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" ᾽ἅ » Ὰ ΄ "7 ἽΖ « 

ηδὴ ὠκριβω" ἣν δέ τι ἄρω προσδέωμαι, ὁ πάππος με, 

18 ἔφη, οὗτος ἐπιδιδάξει. ᾿Αλλ᾽ οὐ ταὐτὼ, ἔφη, ὦ 
Ξὸ 7] Ξ » ε "»“ 

παρώ τε τῷ πάππῳ δίκαιω καὶ ἐν Πέρσαις ὁμολογεῖται. 

παῖ, 

“- Ἀ Ἄς »-“Ἤ 5 7, 7 ᾽ ς ᾿ς 

Οὗτος μὲν γὼρ τῶν ἐν Μήδοις πάντων δεσπότην ἑωυτὸν 
ἢ γι ἸᾺ ΄ ΔΝ ΟΖ 3} 7 Υ 

πεποίηκεν ἐν Πέρσαις δὲ τὸ ἰσὸν ἔχειν δίκαιον νομίζεται. 
« Ν (τες Ν Ζ Ν γ᾿ δ. ἣν 

Καὶ ὁ σὸς ὥρωτος πατὴρ τετωγμένω μὲν τσοιεῖ, ὦ ποιέϊ τῇ 
, “ Ὰ ,7ὔ ΄ Ν 3... ῬῸ » « 

τοόλει" τετωγμένω δὲ λαμβάνει" μέτρον δὲ αὐτῷ οὐχ, ἡ 
ἮΝ. : ἌΝ ἐτ6 ͵ ᾽ , .“ } Ἂς , Ὁ“ 

ψυχὴ, ὡλλ ονόμος ἐστίν. ὥγως οὖν μή ὥπολή μασ- 
2 ᾽ Εν» “7 Ψ ἝΝ ὡ- " Ἂς 

τιγούμενος, ἐπειθῶν οἴκοι εἴης, ὧν, τηωρὼ τούτου μωώϑῶν, 
., . ΄“᾿ "-Ὁ Ν: Ν 5 - ᾽ Ἂς 

ἡκὴς ἀντὶ τοῦ βασιλικοῦ τὸ τυραννικὸν, ἐν ᾧ ἔστι τὸ 
8 ἐν Ν 

᾿Αλλ᾽ ὅγε σὸς 
ν᾽ ἢ »ῪΝῸῊ“Ὃ ἅΑ͂ 

ἐστιν, ὦ μήτερ, διδάσ-- 

7, ͵ ρα « 7 ν᾽ 

τλέον οἴεσθαι χρήνωι ὠπώντων ἐχειν. 
Ν τ ε “» "ϑ Ψ 

τῦατήρ, εἰπὲν ὁ Κυρος, δεινότερός 
»᾿ Ἂ -. "7 ἕν ΕῚ ἂς Ὁ» » . Ν 

κείν, μέιον ἡ λεῖον ἔχειν. Η οὐχ, ὁρώς, εᾧη, ὁτι καὶ 
7, “ ͵ « “" - »} «“ 

Μήδους ὥπαντας δεδίδονχεν ἑαυτοῦ μέιον ἔχειν; Ὥστε 
» « « Ψ Ν 27 ἐγ 4 , Ὧ Ζ 3 ἃ Ν 

Θάρσει, ὡς ὃ σῦς Ὑεὲ ωτήρ οὗτε ὥλλον οὐϑενὼώ οὐτ᾽ ἐμέ 

ὧι δάξας πλεονεκτεῖν ἀποπέμψεται. 

(ΑΡ {τὶ 

ΤΟΙΑΥ͂ΤΑ μὲν δὴ πολλὼ ἐλάλει ὃ Κύρος" τέλος δὲ, 

ἤδη ἀκριβῳ] Τὰ σαεῖξ. ἴῃ τηατρὶης 
συὐσατὶβ οἶδω ἀκριβῶς. Μεσυτῃ ΒτεπΊ. 
εἰ ΑἸτοτί, 

ἔφη, οὗτος] ΛΊιοτῇ, οὗτος, ἔφη, ἐπίδι- 
ϑάξει ἀαι. 

18. παρά «:] Ουεϊῇ, εἰ Βτοπγ. σ'ἀρὰ 
σῷ πάσσῳ καὶ ἐν Τέρσσι: δίκοια. 

δεσπότην ἑαυτὸν] Οτάϊπετα ἱπνοτγίς 
Οαεϊῇ, εἰ Βτεγῃ. 

ἐν Πέρσαις] ΑἸτοτῖ, καὶ ἐν ΤΙ, τηα]6. 
ὁ σὸς πρῶτος] ΟΥΔο πδίυτα} 5 ροίϊα- 

Ἰαθαΐ καὶ πρῶτος ὁ σὸς πατήρ. : 

τεταγμένα----σόλε.)] Οαεῖῇ, σὰ σε- 
ταγμένα μὲν ποιεῖ τῇ πύλει. τὰ σεταγμ. 
εἴς. 

ψυχὴ] ΑἸάϊπαπι τύχη Παδες οἰ πὶ 
Βτεπι. Ουε],. {εἀ οοττγεξϊατη. Ψυχὴ 
εἴτ Βοάϊ. ᾿. δ Ἰαδιάο, δηΐταὶ ἃΡ- 
Ρθίεπιία. Γαράαπθηῆβ ἴῃ τηδγρὶπα 
τύχη Ὠάθεί, τοῖα ὙΥγΓ ΕΠ ΔΟΠΪο. ἀ6- 
ὅη48 ἀπολεῖ ΔΙουτΩ τηὰρ 5 τα ΪΠὶ ρ]α- 

ξετεῖ. 
σλέον----ὡ πάντων} Οὐοῖ, πλείονι 

πάντων. Ἐτίατη Βτεπ. π'άνσων. 
μεῖον ἢ πλεῖον] ΑἸτοτί. τολεῖον ἢ 

μεῖον ἀδῖ. 

ὡς ὁ σός γε] ΟΘυεϊῇ, εἰ Βτεπι. ὡς ὅγε 
σὸς σ΄ὡτὴρ οὔτ᾽ ἄλλον----οὔτε-τ- ἀ ποσπέμ- 

Ψεῖ, φαοά διττὰ ϑίερμᾶπὺβ δἷζ Ἰθρὶ 
ΡΙῸ ἀποσέμψεται. λαηῖ. ΑἸά. Μεὶ. 
ΑἸτοτῇ. ἐμὲ μὴ διδάξας πλεονεκτεῖν ἀπ΄. 
΄αδπὶ (οτρίυγαπη εαυϊάθστη Ῥγϑέεγο. 
Β4Π]). 1Πποτ. ἐμὲ διδάξας πλέον. Θυΐϊ- 
ἄὰπὶ ε Μ,388. ϑίερῃδῃηι μὴ αῦθεραπὶ 
Ροπίαπι πίε μαϑόντα. Αξιλϊνὰ πη ἀπο- 
πίμψει, αυοὰ εἴ οἴαπὶ ἰπ Βοάϊ, 
ἀαπηπδί ἐςηςεητα ἰοοὶ. Απιθῖρὶ ρο- 
τε ἂς ἔογπηᾶ ὁ σός γε, οαἱ Οοάϊοσες 
ἄμο δ᾽ γε σὸς (αβἰταπί, αυδὸ ἔογπια 
Ρτθοαίης ἄπο υ11ὰἃ νατιατίοης Οὐοαϊ- 
οὐπ. 
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ε Ἁ ᾽,’ 3 "Ὁ »“Σ΄ἷ΄ Χ ΄ν Ν ᾽ -Ὁ 

ἡ μὲν μητηρ ἀπῆλϑε, Κυρος δὲ κατεμένε, καὶ αὐτου 
᾽ ΄ τς Χ -“ ε ΄ 

ετρεῷετο. Καὶ τῶχυ μεν τοῖς ἡλικιώτοις συνεκέκρῶτο, 
“ » 7 "»" Ἧς Ἂς ΄ ᾿Ξ 

ὥστε οἰκείως διωκέσϑαι" τωχυ δὲ τοὺς πατερὼς αὐτῶν 

ἐπέτῃ, ροσίῶν, καὶ ἔνδηλος ὦ ὧν, ὅτι ἡσπάξετο αὐτῶν 

τοὺς υἱεῖς ὥστε καὶ, εἴ τι τοὺ βασιλέως δέοιντο, τοὺς 

παΐίδας ἐκέλευον Κύρου δώσϑαι, διαπράξασϑαι σφίσιν. 
᾿ » ε͵ ΄ ᾽ “᾿ ε -»-)ρ" Ἂς ᾿- 

Ὁ δὲ Κυρος, ὁ τί δέοιντο αὐτοῦ οἱ παῖδες, διὰ τὴν φιλαν- 
3 ͵ Ν 7 ὃς ἣν 5 “ δ ,. 
ρωπίαν καὶ φιλοτιμίαν, περὶ τταντὸς ἐποίειτο διωπράτ-- 

Καὶ ὁ ̓ Αστυάγης δὲ, ὁ τί δέοιτο αὐτοῦ ὁ Κυ-2 

Καὶ 
Ν " ͵ ᾽ -“ 4 ΝᾺ Σ ἐξ τ ἢ ο 

γάρ, ὠσϑενήσαντος αὕτου, οὐδέποτε ἀπέλειπε τὸν πάπ- 

τεσϑαι. 

ρος, οὐδὲν ἐδύνατο ἀντιλέγειν, μὴ οὐ χαρίζεσθαι. 

πον, οὐδὲ κλαίων ποτὲ ἐπαύετο δηλός τε ἦν πᾶσιν, ὅτι 

ὑπερεφοβεῖτο, μή οἱ ὁ πάππος ἀποϑάνοι. Καὶ γὰρ ἐκ 

γυκτὸς εἰ τιγος δέοιτο ᾿Αστυάγής, πρῶτος ἠσϑάνετο Κῦρος, 

καὶ τπώντων ἀοκνότατω ἀνεπήδα ὑπηρετήσων, Ὁ τι οἰοιτὸ 

χαριεισί αἱ" ὥστε παντάπασιν ἀνεκτήσωτο τὸν ᾿Αστυά- 

γῆν. 

Καὶ ἤν μὲν ἴσως ὁ Κύρος ππολυλογώτερος, ἅμα μὲν 8 

δὼ τὴν παιδείαν, ὅτι ἠναγκάζετο ὑπὸ τοῦ διδασκάλου 

διδόναι λόγον, ὧν ἐποίει, καὶ λαμβάνειν παρ᾽ ἄλ- 

λῶν, ὁπότε δικά ζοι" ἔτι δὲ καὶ διὼ τὸ Φιλομωϑὴς εἶναι, 

1. ἀνήρτητο)] (ΟΔὈΌτΙΕἢ]Ϊ [Ὀεγ αἱ 
συεὶξ, ἀνεκτήσατο, [εὰ σοΥτκἸτΥ ἀν- 
»ρτήσατο: ΒΟΙΑΪ. ἀνεκτήσατο ἴῃ ΤΊΔΓ- 
δῖπε ἀνήρτητο Ὠδθεῖ ; ροῆβτειηυτῃ εᾶ 
ἴῃ ΒτγεΠΊ. 

"ὥστε καὶ, εἴ «ἢ Ουεῖξ, ὥσσε ἐπεὶ, 
γεὰ τηᾶῖρο εἴ σι Ὠαθεῖ, ὥσσε εἰ σι 
Βτετη. 

Κύρου δεῖσϑα Ἴ Αττσυ]υ πὶ τοῦ ΟΕ], 
δάάϊς ργοθᾶπίε ΕΠοΠεῖο, ρτορίεγ πὰ- 
Τετοβ ογατ οἶδ. 

ὅ τι δέοιντο) ΟαεἸ, Βτγεηλ. εἰ δέοιντο, 
2. δὲ, ὅ τι} πε]. Βτγεη). δὲ οπηῖῖ- 

τὰπιῖ, ι 
ὠντιλέγειν] Ουεῖ, ὠνπσέχειν, τηᾶΓρῸ 

νυϊκαίδην παῦθεῖ. ἀντέχειν ἴα αἰατρανῖξ 
Ἠ!Πἔοτιϑε βτεθοθο ᾿1. το. (ΕΠ 5 γὰρ 'π 
ΑἸτοτῖ, τηαγείης εἰ δ ἃἰϊο Τοτ!ρῖατη. 

ἀπέλειπε] 1 αητ, ΑἸά. πηρτ, ΒαΑΠ]. 
Μεὶ!. συεῖῇ. Βτοπι. ἀπέλεσε. 

δῆλος τ4}] Ουε!ῇ, ὠλλὰ δῆλός τε. 
Βταπη. ὠλλὰ δῆλος ἦν. ῬὨΙΕΙΡΗ 5 εἰ- 
ἴάτη ὠλλὰ εχρτεήῆε. 

μή οἷ) Οὐυε!ῇ. ὅτι μή οἱ----ἐποϑάνηῃ. 
Ετίατῃ Βτεῖγ. σοη] δεῖνα πη Παδεῖ. 

ἐκ νυκασὸς}] Μαῖξο ϑῖερῃ. ἐν νυκτὶ, 
αὐ εἴ ἴῃ ΒτεπΊ. 

Κῦρος, καὶ] ΑἸΙτοτῇ, ὁ Κῦρος----ὠοκνώ- 

φώτα. 
ἄπ πολυλογώτερος] Ματρο ΟΌεΙΉ. 

δάάϊτ: καὶ ὥσπερ παιδίσκος ἕἔ ἔτι ἄνηβος 
ὧν. ΑἸτοτγῖ, ἴῃ (ατῖα Παδεῖ : ὡς παιδίσ- 
κος ἔτι ἄνηβος ὧν. 

ὁπότε δικάζοη Ἰία εχ ΟΕ, Βοά]. 
Βτετ,. ΑἸτοτέ. οατὰ Ζεαηΐϊο ῥτὸ ὧ δικ. 
ἀεάϊ. Μαῖρο [βη0]. ἐπε σε δκ. 
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Ἂς Χ Φ ΩΝἯ 8. δὰ "ἢ Ψ ᾽ Ψ ἊΣ 9 

πολλὼ μὲν ὠὐτὸς ὠὡει τοὺς παροόντῶς ὥνηρωτῶ, πῶς εχρν-- 
7 ε Νὰ “ἐν "ὉΝ ἘΠ 19} 3 ὥρ διὰ ᾿Ν 

τῶ τυγχῶνοι" καὶ ὁσῶ ὡυτὸς υπ ὡλλῶν ερώτωτο, Φίων τὸ 
9 ΄, τῷ Ἁ. » .“ » 3 » 

ούυχενους εἰνωϊ, τῶχὺυ ἀπεκρίνετο" ὠστε εῷό ὡάντων τοῦ- 
ς , ΄ 3, ΔΣ 2 5 “ Ἂ. 

τῶν ἡ πολυλογίῶ συνελέγετο αὐτώ. Αλλ ὥσπερ γάρ 
5 ἊΨ [2 Ζ᾿ , ΨΆ 9} ε ΕΣ 

ἐν σώμασιν, ὅσοι γέοι ὄντες μέγεϑος ἔλαβον, ὁμωὼς ἐμ- 
ἈΝ 3 -“- δ »ρκ ΄ς 5 7 

Φαίνεταί τί νερὸν Φύυτοις, ὁ κατήγορει τῆν ολιγοετίων" 
“ Ν Ψ 5 ΝΣ 7 » 7 

οὑτῶ κωι Κυρου εκ τῆς πολυλογιῶς οὐ ϑράσος διεφαίνετο, 
5 » ες " , Ὁ 3 5 7 57 

ὠὡλλ᾽ ἁπλότης τις καὶ Φιλοστοργίαω" ὥστ ἐπεϑύμει ον 
5) 7 5 7 9 “ὯΠἾΙΝ » - 

τις ετιὶ πλείω ὥκούειν ὠυτου, ἡ σιώπωντι παρεινῶι. 

Ὡς δὲ τροήγεν ὁ χρό "τὸν σὺν τῷ ἔθει, εἰ 5 9ὲ ὥροηγεν ὁ χρόνος ὠὐτὸν σὺν τῷ μιέγέντει εἰς 
"κ᾽ γ᾽ ὙΣ 3 ;» Ν »ο»ο Ν ν᾿; 

ὥρων τοῦ τρόσηβον γενέσϑεαι, εν τούτω δὴ τοις μὲν λόγοις 
“ἢ » »“" Ὸ »ρο ε ΄ 5» »“ Ἃ 

βραχυτέροις ἐχρῆτο, καὶ τῇ Φωνὴ ἡσυχαιτέρον" αἰδοὺς δὲ 
᾽ 7 “ ΠΝ ΜΟῚ 7 «ς ῬΑ Ἄὦ 

ἐνεπιμπλῶώτο, στε Καὶ ἐρυϑραίνεσαι, ποτε συντυγχώ- 
ως ΄ Ν ἊὋὉ" ἣ. ο»“᾿ 

γοι τοῖς τυρεσβυτέροις᾽ καὶ τὸ σκυλαωκῶδες, τὸ πᾶσιν 

[ὁμοίως] τροσπίπτειν, οὐκέθ᾽ ὁμοίως τυροπετῶς εἶχεν. 
[Υ ) «“ ε ͵ Ν ἣ »“--" 

Οὕτω δὴ ἡσυχαωίτερος μὲν ἥν, ἐν δὲ ταῖς συνουσίαις 

τυγχάνοι] Βτοτη. συγχάνει. 

ἀπεκχρίνεσο) σαεὶϊξ, εἴ 
᾽ν 7ὔ 

ασπεκρινῶσο, 

ὥσσερ γὰρ] ἴῃ ΒΙΥΠΠΡ. ὥσπερ καί. 
σώμασιν] 1ἴῖὰ σε], εχ σοτγγεέϊίομε : 

Ἰάδτῃ [0 6γ ἐμφαίνεται, πὸ νεαρὸν αὐποῖς, 
[εἀ σοτίεέϊογ τηαΐαν! σὸ ἴῃ τί. ΒΓΘΠΊ. 
σώματι----πὸ νεωρὸν αὐτοῖς, Απίε Ζευ- 
Πἰα ΠῚ εγαΐ αὐτοῖς νεαρόν. 

Κύρου ἐκ) ΑἸτοτῇ. ὁ Κῦρος----οὐ ϑρασὺς 
διεφαίνετο. (εΐετατη ἁσλότης τις ΡΙδης 
ἴῃ ΑἸτοτῇ. ἐοσιρίατα εἢ, φυαοά Παθαϊς 
ΡΠΠΠΕΙΡΠ 9. πρᾳότης τις Θ1᾽ΟΌΘΕ 8. 

ὥσα᾽ ἐπεθύμει ἄν τις] ΑἸτοτῇ, ὥσεε 
καὶ ἐπεθύμει τις ἔπι εἴο. διοῦδοι5 ὡσφ᾽ 
ἐσεϑύμε, ἄν τις ἐπιπλείω. δᾶῖρο 
Ουε!. ἐσεϑύμε, ἄν σις ἔπι, Ἑπυϊάετη 
νυ]ραίατη ὥσσε ἐπιϑυμίων τις εἶχεν 
οὺπὶ Ζεαηϊο εἰ ΕἸΙΟΏογο ροβμαθυὶ 
ΔἸτοΥ, αυᾶπ) [δῆιθητίθο ΔΡΓΊΟΥΕ τὴ εἴ 
οἰεξαπἊοταπι ρΡαϊο. 

ὠκούειν αὐτοῦ) Οτάϊηεπι ἱπνεγίῖς 
Βτετη. ὠκοῦσει ϑδιοθεθα8. [λεῖπε ρ5 
ῥᾶλλον [δὰ ἀ ΙΓ, 

4. προῆγεν) ΟΕ}. προσῆγεν αὐτὸν ὃ 
γ6. ΒτΙέπη. ἐσροῆγεν αὐτὸν ὁ χρ. 
μα μα ἀιῶπε, τε δον 

βρωχιυτέροις) ΑἸτοτέ, μανοτέροις, ἀ6- 

Θ᾽ΟΌΘΡρ 5 
ἴποερϑ5 ἐνεσίπλασο Βτεῖῃ. 

συντυγχάνοι) Οσυε!ῇ, καὶ συντ, 

τὸ πᾶσιν ὁμοίως) 1ᾳπῖ. ΑἸά, [Πηρτ. 
τῷ πᾶσι τροσπ'. ΒΙΕΓῚ. τῷ τσῶσιν ὅμε. 
τσρ. ΑἸιοτέ. πὸ τσᾶσιν ἐσροσσ'. Οσυ ΕἸ, πὸ 
πᾶσιν ὄψι. τσρ. ησαοα ρτοῦδν! Ζεαπε : 
ΤΩΙ ὁμοίως Ὦ. 1, Γὰ ρεγἤ πὶ εἰ ἱπερ- 
τὰτ ν᾿ ἀείατ ; Ἰρίζατ Γεο] αῇ. 

οὐκί} [τὰ υε]ῇ Βτεπη, ρτὸ οὐκ- 
[4 

ἐπι. 
τσροπετῶς)}) Ουεῖξ, τοροπετὲς, [εὰ 

σογτγθέϊατη. [βα ποίαν! 5 νοσα θὰ τ 
“ατπὶ ΡΟ τυροσπίσσειν ἱπίεγεθαί. 
Οεταγαπιὶ τοί τῇ Πὰπο Ἰοσὰπι ἱπ|ϊ8-- 
(5 εΕἢ ϑυποπαβ ἀδ Ῥτγτονϊ ἀδητὶα Ρ. 90. 
Α, υδὶ 46 Οἤτας εξ : τσερὶ ἅπαντα 
ἐλιχνεύετο τὰ μὲν πρῶτα σκυλακηδὸν 
ἐϑρόα τυάντα ἀξιῶν εἰδέναι, ὥσπερ ὠμέ- 
λει ποιοῦσιν αἱ φύσεις αἱ σὰ μεγάλα 
ὑσισχνούμεναι εἴς. ΑἸτα ταϊϊοπα αἵ 
εἰ οοπιρᾶτγαῖοηθ σαἀταϊοτὰπι Ρ]αῖο 
ἘἈεΙραὈ]. νἱϊ. Ρ. 177. οἱ μειρωκίσκοι 
ὅσων τὸ τορῶτον λόγων γεύωνται, ὡς 
τταιδιᾷ αὐτοῖς κατωχρῶνται----ὥσσερ 
σκυλάώκιω τῷ ἕλκειν τε καὶ σπαράττειν 
σῷ λόγῳ ποὺς πλησίον ἀεί, 

σὕσω δὴ] 11ὰ ῥτοὸ δὲ σας, Βτετη. 
ἡσυχαίτερος μὲν ἦν] αυδεήδπι ἀεῖπι 
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7 Ὡς .« κΑ 

παμσταν ἐπίχαρις. Καὶ γῶρ ὁσῶ διωγωνίζονται σολ- θερυαν ε- 
ε ς ΄, 9 δ 7 Ν ν᾿ αυϊῖδῃ ᾿ ει 

λάκις ἥλικες τρὸς ἀλλήλους, οὐχ, ἃ κρείττων ἤδει :ῶν; νεπαπάϊ πα- 
, "Ξςΐἤ ἄϊο » » -" ἿῚ]ᾷ “ 3 « ΤΡ ν 

τῶυτοῦ τὐρουκώλειτο τοὺς συνόντας, ὥλλ, ὥπερ εὖ ἤδει 
ἕ Ν “ “7 »“ Ε 7 ᾽ὕὔ 5 » 

εὐυτον ἡττονῶὼ ὁντῶ, τωυτῶ ἐξηρχε, Φασκων κώλλιον ὠυτῶν 
7 Ὁ 3 , »" 5 ης « ΩΣ 

τοοιήσειν᾽ καὶ κατήρχεν ἤδη ἀνωπηδῶν ἐπὶ τοὺς ἵππους ἢ 
7 ἈΝ 5 εἴ “Ἢ «“ “ὕ 

διωκοντιούμενος ἢ διατοξευσόμενος ἀπὸ τῶν ἵππων, οὕπω 
7 2 3, « ΄ Δι ὝΥ ἃ Δ -“ , 

τώνυ ἔποχος ν᾿ ἡττώμενος δὲ, αὐτὸς εῷ εαὐτῳ μάλιστω 
2 ΄ - 3 ᾽ 7 ᾽ -2ὠ᾽ἠ-ε »-“ » 

ἐγέλω. Ὡς δὲ οὐκ ὠπεδίδρωσκεν, ἐκ τοῦ ἡἥττασϑαι, εἰς 5 
᾿ς ἃ, -»"" ἃ ς "»" ΜΝ ᾿ " “ῸὋ 3 "»"-Ὁ »-» 

Τὸ μὴ ποίειν, ὦ ἥττωτο, ὡλλ ἐκωλινδέτο ἐν τῷ πειρῶ- 
- ΄ » Ν Χ » πρ ν 5.» 

σϑαι αὖϑις βέλτιον ποοιεῖν, ταχὺ μὲν εἰς τὸ ἰσον ἀφίκετο 
“»ε -“ -“σ « ͵΄ ἙΝ δ 7 δὶ ̓ς δου ΣἊΝ 

τῇ ἱππικῇ τοῖς ἡλικιώταις" ταχὺ δὲ τάρήει, δὲ τὸ ἐροῖν 
͵ 4 Π ͵ 

“"ν" Η Ἂν, λ Ν ᾿. 9 "» 7 ͵ . 

τοῦ ἔργου" ταχὺ δὲ καὶ τὼ ἐν τῷ παραδείσῳ Θηρία ἀνη- 
4 ΄ -“ 

λώκει, διώκων καὶ βάλλων καὶ κατακαίΐίνων" ὥστε 
7 3 ΄ » » ΄ «ς 

᾿Αστυώγης οὐκέτ᾽ εἶχεν αὐτῷ συλλέγειν ϑηρίω. Καὶ ὁ 
“" Ε τ “ἢ 3 7 ς »» 

Κύρος, αἰσϑόμενος, ὅτι βουλόμενος οὐ δύνωιτο οἱ ζώντα 
ᾷ 7 » Ν 3 ἃ, . 7ὔ “ 

παρέχειν, πολλώκις ἔλεγε τῦρος αὑτὸν, Ὁ). ὥώππε, τι σε 
»““ ῇ »" 7 5) ᾽ ἊΝ, 3 δὰ ἃ 

δέ Θηρία ζητοῦντα πράγματα ἔχειν ; ̓Αλλ᾽ ἥν ἐμὲ ἐκ- 
ν᾿. ϑ ὙᾺ, ͵7 ᾿. »" ͵7 »" «“ ἊΝ 32) 

πέμπης ἐπὶ Θήραν σὺν τῷ ϑείω, νομιῶ, ὅσω ἂν ἴδω 9η- 

ῳ. 

ΠΕΡ8 ἐχοϊ ἀξ, χαϊθυ5 ορροῆτιϊο νετγ- 
Ὀοτγαχη Γεαυεπίϊαγα σοπιϊ με θαΐμτγ, ΠΟῺ 
ἵπερῖς Γαΐρίσαῖατ ἽΝ εἴκεα, 

πάμπαν) Οπηΐετῖς ΑἸτοτῇ, 
ἤδει ὧν] Ἑάά, νεῖϊ. κρείσσω ἤδη ὧν, 

Βτοάδοιβ. αἰϊσαηάε ἤδει ὄντα Ἰαυάαι ; 
Ουεῖξ, ἤδη ἦν ργεία Ζεαηε. Οεῖε- 
τὰπ κρείσσων φῬοβυϊαῦαι ἀϊαϊεξὶϊ τὰ- 
τίο ὑτο κρείσσων. 
ῥαπῶν Ουοἰΐξ. ἥσσονα. 
ταῦτα] ϑῖΘρἤδπαβ εἰς ταῦτα τηδ]6- 

Ὁαῖ εχ Ρ]αΐάτοῆο ἐς (σάγγυ]ῖῖ, Ρ. 43. 
Ἐεῖίκε, δὶ ἢ. }. Ἰαιάδτωτ. 

ἤδη ἀνωαπηδῶν)] Ἐχ Ουεϊᾷ. εἰ [ιεἰά. 
ουτὰ Ὑγιτεηδοηϊο ἰῃ ΕοΪορῖβ. ἢϊ- 
ἴτοτ. Ρ. 378. {οτὶρῆτ Ὑ εἶκε ἢ διανα- 
πηδῶν. ϑεὰ οσεταπηεη ἐρηυδ) τη ΠΟῃ 
ἴΏ εο εταῖ, 418 τηθ 8 εἰ σείΐετ 8 
εαυὰπη δίοεηάετεῖ: ἢϊς επἰπῈ ῥγὶ πὰ 
εαυϊται! 8 ἀΥ[15 σγα άπ ΠΟ Ροίεγαϊ 
Ογτγαπὶ ἀϊὰ πλογδᾶῦὶ, ααΐ Ἰατὴ ἔποχος 
εταῖ, εἰ {6 βηλοῦ ἴῃ δαὰ0 ἴδηστε 
Ροῖεγαῖ, ἴριτὰσ ατίς Ἰδουϊαπάϊ εχ 
εαυΐς ἰηνίοστα φτηυϊα απίυτ. ἀεϊπάς 

ἐν σοῖς ἵα'σοις ([ρετίοτρῖο ἐπὶὴ) ἢ διω- 
κοντιζόκενρς ἢ δια οξευόμενος ΑἸτοτί. 

ἡττώμενος) Ουεϊξ, ἡσσώμενος. 
ἐφ᾽ ἑαυτῷ] ἴτὰ οὐπὰ (συε]ῇ. εἰ Βταηλ. 

ΡΓΙῸ ἕχυσοῦ (ΟΥΙ ΡΠ οὐπὶ ΨΥ εἰΚίο : εχ 
[σα πηεηῇ ρῥγϑῖα! τ ἰάελ ΝΥ γίτεη- 
Ὀδοῆ. ᾿ 

5. ὦ ἡστῷτο! Οπεϊῇ, δ᾽ ἡσσῶσο, Ἐπ- 
ἴᾶτὴ Βγοάθουβ ὃ αἰϊοσυπής ᾿ἰδπάδι, 

ἐκαλινδεῖσο)] ϑιοῦεβα8 εἰ Βτεη). 
ἐκυλινδεῖτο. 

βέλτιον) Θ1ΟΌ. ἄρεεινον, 

ἡλικιώταις) Οαεὶί. Βτεπλ. ΑἰἸϊτοτῇ, 
ἡλέξιν, 

ταχὺ δὲ καὶ τὰ] Ἐχ ΑἸτοτῇ. εἰ ΡΗϊ- 
Ιεῖρῇο καὶ δαάϊάϊ. 

οὐκέτ᾽ εἶχεν) Οὐ], οὐκ ἐσεῖγεν, [εὰ 
ςοττεξζυτῃ. 

οὖ δύναιπ0] σαεϊξ. εἰ ΑἸτοτῇ, οὐ δύ- 
γωτι. ἀεἸ ΠΟΘΡ5 τυολλὼ παρέχειν, ἔλεγε 
εχ εοάετῃ, Αἰτοτῖ. Βτεσα. 1 Ὀτὶ5 Βτος- 
ἀφὸὶ εἰ ῬΏΠΕΙΡΏΙ Ζευπε {οτρῆϊ ῥτὸ 
τυαρέχειν, πολλάκις ἔλεγε. 

ἦν ἐμὴ] Ομεϊῇ, ἐὰν ἐμὲ οὐπὶ Βτεπι. 

᾿ 
Ϊ 

] 

Ϊ 

"Π 
] 

Ι] 
ἣ 

]] 
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» - ΄ ᾿ » Ν 7 "ὦ “2 

δρίω, εμοὶ ταῦτῶ τρέφεσθαι. Επιϑυμῶν δὲ σφόδρα ἐξιέ- 
ἌΡ ΎΝν Ὁ Ζ΄ ΕἸ ζῆι  ς ἊΨ -“΄ 5 Ν ἢ «“ 

νῶι! ἐπὶ τὴν Θήραν, οὐκέϑ᾽ ὁμοίως λιπωρειν ἐδύνωτο, ὥσπερ 
᾿Ὁ ᾿ς Ε 41 1.0.5 Ψ Π! π Ν [4 Ῥῃ 

σ“σαωαις ὧν, ὡλλ οκγήροτερον τροσΎει. Καὶ ὦ πρόσϑεν τω 
3 .«“ » 3 ἣς Ν᾿ 7 

Σάκῳ ἐμέμφετο, ὅτι οὐ πωρίει αὐτὸν πρὸς τὸν τσώππον, 
» 357 ἥ ς Ὁ» 3 ᾿ς ᾷ ΕῚ Ν᾿ 

αὐτὸς ἠδὴ Σώκας ἑαυτῷ ἐγίγνετο" οὐ γὰρ προσῆει, εἰ μὴ 
ΠΑ ΕῚ », “οΟ » "»ο“ ͵] 

τῦροῖδοι, εἰ καιρὸς εἴη" καὶ τοὺ Σώκω ἐδεῖτο πάντως σή- 

μωίνειν αὐτῳ, ὁπότε ἐν καιρῷ εἰή εἰσιένωι, καὶ. ὁπότε. οὐκ 
3 “ “ « 7 Ψ ε 7 ᾿ σή “ 

εν κωιρῷ" ὠστε ὁ Σακας ἤδὴ ὑπερεφίλει αὐτὸν, ὥσπερ 
Ν  ὙΣ 7 

χῶι οἱ Φλλοι ὥωντες. ῴ 
ΕΙ ᾽ Ἂ 3 ΓΥ ͵ ἄς τὴν ἐς 

7 Ἐπεὶ δὲ οὖν ἔγνω ὁ ᾿Αστυώγης σφόδρα αὐτὸν ἐπιϑυ- 
» “»"Ἥ 2) ͵ » “4 δ᾽. ὅν ἣν “ ψ' 

μοῦντω τῆς ἔξω ϑήρας, ἐκπέμπει αὐτὸν σὺν τῷ ϑείω, 
ἃς 7 ΄ δ κὰ.5 «“ “4 

καὶ φύλακας συμπέμπει εἐῷ᾽ Ἱππὼν πρεσβυτέρους, 
., 5 “Ὕ ψω ΕῚ ΕἸ »“"Ἥ 

ὅπως ἀπὸ τῶν δυσχωριῶν Φυλάττοιεν αὐτὸν, καὶ εἰ τῶν 
Ἴ ς ἜΣ ᾿Ὁ ΄Ν . :α 
ὠγρίων τὶ φανείη ϑηρίων. Ο οὖν Κυρος τῶν ἑπομένων 

7 » ἐν » Ν χ , 
προϑύμως ἐπυνθάνετο, ὁποίοις ου χρή Θηρίοις πελάζειν, 

ς " αὐ ίς δὺ, ς Ὁ ἣν ΔΝ - 

καὶ ὁπόιο χρὴ 9 αῤῥοῦντα διώκειν. Οἱ δὲ ἔλεγον, ὅτι 
" ἈΚΟΉ; ͵ ς 
ὠρκτοι τὲ πολλοὺς δὴ πλησιάσωντως διεφϑειραν καὶ 

᾿-: « δ ΣΕ 

λέοντες καὶ κάπροι καὶ παρδώλεις" αἱ δὲ ἔλαφοι, καὶ 
7) « Δ 32.ὁ ς Δ ΡΩΝ - -“ 

δορκάδες, καὶ οἱ ἄγριοι δϊες καὶ οἱ ὄνοι οἱ ὥγριοι ἀσινεῖς 
ΕῚ 77, “ ονς «“ ᾿» 

εἰσιν. Ἔλεγον δὲ καὶ τοῦτο, τὰς δυσχωρίως ὅτι δέοι 
͵ Ε ὯΝ Ν Ν Ἂς ᾿, 

Φυλάττεσί᾽ωι οὐδὲν ἧττον, ἢ τῶ ϑηρίω" πολλοὺς γὰρ δὴ 

Μεὶ. δυσχερῶν, Θυεῖξ, Βταπη. δυσχε- ἐμοὶ σαῦτα σρέφεσθαι Ηδπηο Οπεϊῇ, 

ρειῶν. ϑιερῃάπα5. ρτπη5. δυσχωριῶν Βτεπὶ, εὐ ΡΒΠ]ΕΙΡΕΪ Ἰεξλοπετὶ οὐ ΠῚ 
Εἰίοπεγο ρεθοῖαὶ νυϊσαῖθθ σέ μώοι--- 
φρίφειν. 

6. ἑαυτῷ ἐγίγνεπσο) ΟΕ]. ἐγένετο, 
τοροῖδο) (Τα ο]Ε. Βτεσα. οαπὶ ΡὨΠ]Ε]- 

ῬῇοΟ ἤδοι. 
ἐν καισῷ εἴη} Οαεϊῇ, ἐγχωροίη καὶ 

ὁπόσε καιρὸς εἴη. Πυδτ εαπάετῃ ἰεξϊϊο- 
Πα τηᾶῖρο ϑδίερῃ. δαάάϊία ἴατηξῃ 
Δηῖς καιρὸς ΠΕΡΆΓΟΠΕΘ σοτη  Γηοσδζ. 

Σάκας ἤδη) ΔΙιοτγῇ, Σακᾶς ὑπερεφί- 
λει ἤδη ἀδὶ, ὑπερεφίλει ἤδη καὶ ἄλλοι 
Οαε]ῇ, ἴῃ τηδγρίηε αὐτὸν ὥσπερ δαάϊ- 
τυτη. 

7. τῆς ἔξω θήρας] Ουεϊῇ, Βτεπι. εἰ 
ΤΩΆΓΡΟ ϑίερ!). ἔξω ϑηρᾷν. 

δυσχωριῶν} ΑἸά, ϑυηῖ, Ἰῆηρτ, ΒαΠ]. 

ἀεάϊς, φαοα εἴ ἴῃ ΑἸτοτί, ἀοίηδ 95- 
ρῶν ἰπ ταχίῃ μᾶθει ΑἸτοτῖ, ϑηρίων ἴῃ 
τπᾶγοῖπα. 

ὁποίοις----ὁσοία)͵ (τα ε][, εἰ Βτεπη. 
ποίοις -ττισοιο,, : 

ὅτ, ἄρκαοι τε] Ῥτίτηὰ5. ΒΙΕΡΠ Πα 
ὅσ, δαάϊάϊε εχ ᾿ἰὈτὶ5 Βτοάθὶ, 4ὰϊ] ἴῃ 
Δἰ15 ΙὈΓ5 αἷὰ εΠὰ ὅσ καὶ ἄρκτοι, αυοά 

Βαθεης Θυε]!, Βτεπι. 
καὶ λέοντες) ΟὐεΠ. εὐ Βτατα. {γδηῖ- 

Ἰοοαπὶ τεέϊε, ραῖο, ροῖξ κάπροι οὰπὶ 
ΒΏΠΕΙΡΒο. 

καὶ οἱ ἄγριοι] Αττσαϊαπη εχ Οαεϊξ, 
Βτεπι. Αἰιοτῖ, δἀάϊάϊ. ἀεῖπάς καὶ οἱ 
ἄγριοι ὄγο; ΟὐΕ][, Βτεπι. 
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» »"» - . Ὁ “Ὃ Η "Ὁ 

αὐτοῖς τοῖς ἱπποιῖς κατακρήμνισϑηναι. Καὶ ὁ Κυρος 
» 7 Ω ν 7 « Νς δ 9 

ταυτὰ πάντα ἐμάνϑανε προθύμως" ὡς δὲ εἶδεν ἐλαζῷον 
2 7 7 ᾽ ἿΨ » ᾽ 7 

ἐκπηδήσασαν, τσάντων ἐπιλαϑόμενος, ὧν ἤκουσεν, ἐδιω- 
» ΔᾺ 3 ες Ὁ" ἈΝ τ 3) 

κεν, οὐδὲν ἄλλο ὁρῶν, ἤ ποι εῷευγε. Καί πως διαπη- 
ἰὴ ιν » »" ᾽ » 

δῶν αὐτῷ ὁ ἵππος τοίπτει εἰς γόνατω, καὶ μικροῦ κωὠκεϊ- 
᾽ ΄ ΕῚ Ν 5 Γν, ΄ ς “ ͵΄ 

γον ἐξετρωχήλισεν" οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπέμεινεν ὁ Κῦρος μόλις 
« ᾿ » Ἧ 7 ὩΣ 

Ὡς δὲ εἰς τὸ πεδίον ηλ- 
5 7, 7 ΧΝ » 7 »“» 

9 εν, ὠὡκοντισας καταβάλλει τήν ἐλαῷον, κωλὸν τι χρη- 
Ἀ δ 

μα καὶ μέγα. 
᾿ ΄ὕ ᾽ , 50 Ν ἁ ὦ  Ὴ- 
κες προσελάσαντες, ἐλοιδόρουν ὠυτον, κῶὶ ἕλεγον, εἰς ΟΙΟΥ 

Ν ς- εὦ ΕῚ Ρ ε 

πῶς, καὶ ὁ ἵππος ἐξανέστη. 

Καὶ ὁ μὲν δὴ ὑπερέχαιρεν" οἱ δὲ φύλα- 

7 9΄ Φ οἢ “5: ᾽ -»-“ρ πὰ 7 

κίνδυνον ἔλϑοι, καὶ ἔφασαν, κατερεῖν αὐτοῦ τῷ πάππω. 
ε ν Ὁ "Ἢ « Ω Ἂν ἧς Ε 7 -" 

Ὁ οὖν Κύρος εἱστήκει καταβεβηκὼς, καὶ ἀκούων ταῦτα 
ΕῚ »" ᾿ "ὕ ,"» 5 ͵ ὦ ᾿"᾽ 

ἡνιίᾶτο. Ὡς δὲ ὕσθϑετο κραυγῆς, ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὸν 
ε, .“ 35 » « " ᾽ ω ὦ Ψ 

ἵππον, ὥσπερ ἐνθουσιῶν καὶ ὡς εἶδεν ἐκ τοῦ ἐναντίου 
7 7 ᾽ 7 ᾽ 7 Ν ᾿ 

κάπρον τυροσφερόμενον, ἀντίος ἐλαύνει" καὶ διωτεινάμενος 
» 7 ὰ » Ν ΄ - ὩΣ ι΄ 7 

εὐστόχως βάλλει εἰς τὸ μέτωπον, καὶ κωτεσχε τὸν κα- 
᾿ - ΄ 4 « » » σ΄. » 

προν. Ἔνταῦϑα μέντοι ἤδὴ καὶ ὁ Θεῖος αὐτῷ ἐλοιδὸ- 
»“, ἣς ΞΖ Φ. ὥω « ᾽ -“᾿ ΄ 

ρέϊτο, τὴν Θρασύτητα ὅρων. Ὁ δι αὐτοῦ λοιδορουμένου 9 
ε; 2 "»-΄. « ἂ ἃ, » »ο“ὦ᾿" 2.»- ᾽ »ν 

ὅμως ἐδεῖτο, ὅσα αὐτὸς ἔλαβε, ταῦτα ἐᾶσαι αὐτὸν δοῦναι 

Τὸν δὲ Θεῖον εἰπεῖν Φασὶν, 
» ἈΝ 3, ε) 5. Δ 3 Ν Ζ ἊἝ 

Αλλ᾽ ἥν αἴσϑηται, ὅτι ἐδίωκες, οὐ σοὶ μόνον λοιδορήσεται 
3 

» “4 “ 7 

εἰσκομίσαντω τῷ τπώππω. 

. ῃς ᾽ « 3, Δ ,Ἤ Ἂ ᾿ 

ὠλλῶ καὶ ἐμοὶ, ὅτι σὲ εἴων. Κῶν βούληται, ᾧφάναι αὐ- 
Ν Ξ ες 7, 2 Ὗ “Ὁ » -“ Ν ͵ 

τὸν, μωστιγωσάτω, ἐπειδών γε ἐγὼ δῶ αὐτῳ. Και σύ 

8. ταῦτα πάντα) Ουεῖϊῇ, σάνσα ταῦ- ἐναντίου] στε], ἐντίου. 
σα. εὐστόχως) ἤηοο ἴῃ τηᾶγρίης Οαεϊξ. 

ἰκσηδήσασαν)] Ουεϊῇ, ἰἐκασηδήσαντα, 
αυοὰ Οκῇδ!ϊο ἀεάϊε. 

ἤκουσεν] ἘΣ (Οὐυεἰξ, Ρρτο ἤχους ἀε- 
ἀϊ Ζευπε. 

ἐσέμεινεν] [τὰ ΡτῸ ἐπέμενεν ΟὉεΪΓ. 
Καὶ ὁ μὲν δὴ] Εχ Ουεϊξ, Βτεπ)- 

οὰπὶ ΖΕευπΙο καὶ δαάϊάϊ. 
σῷ σάπσπσῳ] Ηεοο οταϊταης Οαεϊ ἢ. 

Βτγεπι. Αἰκογί, εἰ τεξὶς ᾳυϊάεῃῃ, υἱ 
Ραϊο. 

ῬΓΟ εὐτυχῶς. 
9- ἰᾶσαι} (υεἸϊῇ, Βτγεηλ. ἐᾶσαι εἰσκο- 

μίσαντα δοῦνα.. ΑἸτοτί, αὐτὸν εἰσπ. 
δοῦναι. 

μόνον λοιδορήσεται] 1τὰ (πε. Βγεπι. 
ΑἸτοτγῇ, ΡΏΠ]ΠΕΙρΏ5 ΡρῖῸ μόνον ἀλλὰ καὶ 
ἐμεοὶ λοιδ, 

Κἀν] στε! Βγετῃ. καὶ ἤν, ἀείποερβ 
αὐτὸν φάνοω ΑἸιοτῖ. 
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--- Ῥ ἰ ΟἿ γ 3) . » ͵ «, 2 

γε, εἰ βούλει, εῷη, ω Θεῖε, τιμωρησωώμενος, ὃ Τί βούλει, 
." . 7 Ζ Ν ς Ψ "4 

τουτο ὁμως χάρισα! μοι. Καὶ ὁ Κυαξάρης μέντοι τε- 
“ψ Ὡ 7 «“ἶ Δ ν᾿ Ν ἘΝ Ἐϑ “Ὁ « “ 

λευτων εἶπε, 1]οἱεε ὁπῶὼς ϑούλει" συ γῶρθ νυν γε μων 
ΕΝ ὃς “ «“ἶ Ν « ἊὉ" ΕῚ 7 

10 ἔοίκως βιωσιλεὺς εἰνωι. Οὕτω δὴ 0 Κυρος εἰσκομίσως 
Ν 7 , ΔΖ κ- 7ὕ δῷ τ δὴ ῃ 5[ννΝ 

τῶ Θηρία, ἐδίδου τε τω σάππωῳ, Καὶ ἐλεγεν, οτέ ὡυτὸς 
Ἂ" ΄ 3 Ζ' Ν Σ 5 2 ᾽ ζ λ 

τωυτῶ ϑηράσειεν ἐκείνω. Καὶ τὰ ἀκόντια, ἐδείκνυε μὲν 
ἿΝ Ξ δ ε Ζ «“ ἐὰν ἐν 7 

οὗ, κατέθηκε δὲ ἡματωμένω, ὅπου ᾧετο τὸν πάππον 
-" ε δ 5 [ "7 ᾿ ὙΧ 53 
ὄψεσϑαι. Ο δὲ Αστυώγής ὠρῶ εἰπέν, Αλλ᾽, ὦ σαὶ, 
δέ ἘΣΤΕ πος εν" “ἢ Ἂς 7 3 ΄ ΄ 

ἐχομῶις μὲν ἐγωγε ἡδέως, ὅσω σὺ διδῶως" οὐ μέντοι δέο-- 

Καὶ ὁ Κυ- 
") » 7, ΄. Ν ΄ ε 7 π᾿ ἥ τ 

ρος εφη" ἘΠ τοίνυν μὴ σὺ δέῃ, ἱκετεύω, ὦ ώππε, ἐμοὶ 

Ζ 7 ᾽ Ν “ Ν Ψ 

μαι γέ Τούτων οὐδενὸς, ὥστε σε κινδυνεύειν. 

δὸς αὐτῶ, ὅπως ἐγὼ διωδῷ τὸς ἡλικιώτωις. ᾿Αλλ᾽, ὦ 

; ταὶ, ἔφη ὁ ᾿Αστυάώγης, καὶ ταῦτω λωβὼν διωδίδου, ὅτῳ 

Καὶ ὁ Κυ- 

ρος λαβῶν, ἐδίδου τε ἄρω τοῖς τταισὶ, καὶ ὥμω ἔλεγεν" 

ὟΝ Ψ Ν »“» "7, ἐς: Ω 1 
11σὺυ βούλει, καὶ τῶν ἄλλων ὁπόσα εϑέλεις. 

Ὦ, παῖδες, ὡς ἄρα εφλυωροῦμεν, στε τὼ ἐν τῷ παραδεί- 

σῳ Θηρία ἐθηρώμεν" ὅμοιον γὰρ ἔμοιγε δοκεϊ εἴνωι, οἱόνπερ 

εἴ τις δεδεμένα ζῶω ϑηρῴη. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐν μικρῷ 

χωρίῳ ἥν" ἔπειτω καὶ μικρὼ καὶ λεπτὼ καὶ ψωρωλέα: 

καὶ τὸ μὲν αὐτῶν, χωλὸν ἦν, τὸ δὲ, κολοβόν" τὼ δι ἐν 
» Ε τὸ “» 7 ς λ ἧς « Χ 

τὸῖς ὄρεσι καὶ λειμώσι Θηρίω ὡς μὲν κωλὼ, ὡς δὲ με- 

γάλα, ὡς δὲ λιπαρὰ ἐφαίνετο. Καὶ αἱ μὲν ἔλαφοι, 

βούλει, ἔφη] ΑἸτοτῇ, ἐῴη Οὐ", 
σιμωρησό μενος) (σπε]ξ. σίμωρ. ταῦτα 

ὅσῳ σὺ] ΑἸτοτῇ. σὺ οπχΐτεἴς, ἀείησερ9 
ϑέλεις πε]. 

ὅσως χαρίσαιμι, , 

ἡμῶν ἔοικας) ΑἸτοτῇ, ἡμῶν μο βασι- 
λεὺς οοΟἸ]οσαῖ. 

ΙΟ. ἐδείκνυε} Οσυε! ἢ. 

τέϑεικε. 
ὅσα σὺ] τὰ εχ Ουε][. Βτεπι. Ζεαπε 

(οτὶρῆιὶ ρτὸ ὅσα μοι. 
γε πούτων) ΔἸτοτί, γε Οὐ τ. 
μὴ σὺ δέη] Βτέπι. σὺ μὴ δι (ξαπεπς 

ὦ οταϊτ ΑἸτοτί. 
διωαδῷ τοῖς] Ουε]. ὅπως τοῖς ἧλ. ἐγὼ 

ὑπ ἴϊα εἴίατα Βτετα, πἰἢ ααοά δια- 
δῷ, 

᾿ ΄ 
ἐσεδείκνυς.-- 

11. τε ὅρα] (υεᾷ, ἄρας. 

ὅμοιον γὰρ] Ουεϊῇ, γὰρ οτηϊεεῖε, ἐδό- 
κει εχ εοἀεπὶ, Βγεπγ. εἴ ΡὨ]]ΕΙρἢο 
τεσερὶς οὰπὶ Ζευπίο ΝεΙκα. δοκεῖ 
ἐκεῖνα ϑηρᾷν οἵόνπερ---ϑϑηρεύοι ΑἸτοτί. 

λεπτὰ Ηδης Οσυεῖῇ. εἰ Βτεῖι, ἰ6- 
δἰ ΠΕ ΠῚ ΡΓῸ μικρὰ ἃ ϑίερμπαπο εἰ πὰ 
τηῤτηοτγαῖδπη εἴ 1ηῃ ΤΙ ραποϊανί πᾶ {ε- 
συ πάα τεσερίδπι Θὰ πΔ να]ρατὶ [τὰ 1. η- 
Βεπάδπι ραΐανὶ, αἱ μικρὰ καὶ λεστὰ 
τείροπάδαπι νεγθὶβ καλώ---ιμεγαλα--: 
λιπαρά. ΑἸιοτῇ, ἔπωτα μικρὰ καὶ ψως- 
ραλέα. 
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. Ν -“ νὰ Σ᾽ Ε ϑὺχ « δὲ ! 

χείρ: ποι, ἤλλοντο ᾿νε τὸν ουρῶνον᾽ οἱ Θὲ ὠρνίτω 

ὥσπερ τοὺς ἄνδρας Φασὶ τοὺς ἀνδρείους, ὁ ὁμόςε ἐφέροντο" 

ὑπὸ δὲ τῆς σλατύτητος οὐδὲ ἀμαρτϑ δἱόν τε ἥν αὐτῶν" 

καλλίω δὴ, ἔφη, ἔμοιγε δοκεῖ καὶ τεθνηκότω ταῦτω 

᾿Αλλὼ ὦρώ 
δ »᾽ 3 “Ὁ Ν εὖ ὃ « ΄ Ἄδτς ἐν Ἂς ΄ 

ὧν, εῷη, αᾧειεν καὶ ὑμῶς οἱ πατέρες ἐπὶ τήν Θήρων ; 

᾿ Ν »“» ᾽ »“ ".᾿ ΄ 

εἰνώι, ἡ ζώντω ἐκέίνω τὼ περιῳκοδομημένω. 

« ἫΝ .. 953, "5 7] Ἂ 

Καὶ ῥωδίως γ᾽ ἂν, ἔφασαν, εἰ ᾿Αστυώγης κελεύοι. Καὶ 12 
ΞΕ ᾿ “ΜᾺ ᾿ς Ἐ, ὧν  ῳ 7, Ω ΄Ζ 
ὃ Κυρος εἰπε Τὶς ὧν οὖν υμῶν προς Αστυαγήν μνησνείη; 

Ἢ ἊΝ ν᾽ “» ς »"» Ἂς 

Τίς γὰρ ἂν, ἔφασαν, σοῦ γε ἱκανώτερος πέσω! ; ᾿Αλλὰ 
 ἶ ης « »] Ε Ἂς χ 3 “" .“ 57 

μῶ τήν Ἦραν, εῷη, ἐγω μεν οὐκ οἶδ᾽, ὅστις ἄνϑρωπος 
3 ὃς “ Ε 3 ἂΡ' 9] Ἅ γεγένημαι" οὐδὲ γὰρ οἷός τ᾽ εἰμὶ λέγειν ἔγωγε, οὐδ᾽ 

» »" Φ ἡ 5 7 

ἀναβλέπειν τρὸς τὸν πάππον ἐκ τοῦ ἰσου ἔτι δύναμαι. 
ΕΥ̓ Ἀ -“» ᾽ »" ΄ » ΧΝ 7 

Ην δὲ τοσοῦτον ἐπιδιδῶ, δέδοικα, εῷη, μὴ παντάπασι 
7 3 ΄ ἢ Ἀν. ΝΣ 

βλαξ τις καὶ ἡλίϑιος γενωμῶι. Παιδόριον δὲ ὧν, δει- 
4 “52 ἘΝ ς μω ΕἸ 

νότωτος λωλεῖν ἐδόκουν εἶναι. Καὶ οἱ παῖδες εἰπον, 1[10-- 
Ν ον ἈΝ -“" ᾽ Ν ε Ἁ ς » "7 ΄ 

γηρὸν λέγεις τὸ πρώγμῶ, εἰ μήδε ὑπὲρ ἥμων, ὧν τι δέῃ, 
7 7] 3 ἂν  ΔἵΑ͂ Ἂν ε "“" Ἂν δ ςΣ 7 

δυνήσει σραττειν, ὡλλ ὥλλου τινος ἡμῶς τὸ ἐπὶ σοι αναγ- 
9) »-ὦὝ 7 Ν »᾿"᾿Ὡ»-΄-΄ νὰ » ͵ 

κη ἐστωι δέσϑαι. ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ Κυρος, ἐδήχ,9η. 13 
»Ν»" 5» Ἁ ͵ ς »ν - 

καὶ σιγή ἀπελθών, διωκελευσώμενος εωυτω τολμῶν, 

ἥλλοντο) Ουεϊῇ, ἥλλαντο εἰς. σοττὶρῖ- 
ἴῸΓ ἥλλοντο, ΑἸτοτγῖ. ἥλοντο. ΜΙΏΪ εἰς 
Ρἰαςετεῖ, υἱ ΡαΘ 5 ΠΥ ρετθοΪς. 

κωλλίω δὴ] [τὰ ῥτο δὲ συεῖϊ, εἰ 
ῬΏΠΕΙρΏα9. ἀείποερθ εἶνα, ταῦτα 
Ουεῖϊῇ, ΑἸτοτγῇ, Βτγεπ. 

τὴν ϑήραν)] Ουεῖῇ. τὴν οτηϊῆι. Ατί!- 
οὐ] 5 ἀρεῖ εἰίατα {εξὶ, 13 εἴ 14 Ἰάοτη 
ῥᾳδίως μ ἄν. 

12. αίς ἄν οὖν] Ουεϊξ, σίς οὖν ἄν ἡμῖν 

᾿Αστυάγει. Βτετη. ετἰαπλ τίς οὖν ἄν. 

ΑἸιοτῇ, τίς ἂν οὖν ὑμῖν. 
μὲ τὴν Ἥραν] τὸν Δία ΒΟΑΙ. Οαεϊῇ. 

Βτεγ. νυἱράτετη Βαάεπῆς εἰ ΑἸτοτγί, 
Ὠδθεηΐῖ ; αυοά ετἰᾶπὶ ἢοσ αυϊάετη ἴῃ 
Ἰοοο ρυϑίεγγεπη, αυδγηνὶβ ἃ ν᾽γὶβ ἀο- 
ξὶϊα απποίδίαση ἰαετ ϑοοζδίεπι 
δάεοααε (δ᾿ τη. Αἰπεηϊεηίεβ, Χε- 
ΠΟΡΏΟΙτΪ5 ΡΕΓ ἀξεαπὶ Ἥραν 0ΆΓ6. 
Ὡς Ογτο Ρετίᾳ αἰϊᾶ εἰ τεβ. 

εἰμὶ λέγειν ἔγωγε] Ττὰ ῥτο λέγειν οἷός 
τ᾽ εἰμὶ εχ συεϊῇ, Ζεαπε : σοηίεπεϊς 
Βτεπη. Αἰ οοηίτγᾶ λέγειν ἐγώγε οἷός τ᾽ 
ΑἸτοτῇ, 

ἔτι δύναμαι!) Οτηταης ἔτσι Ταηῖ. 
ΑἸά, Τῆπρτ. Βαῇ]. Μεὶ. 

δεινότατος) ἴ[ἴὰ οὰπὶ ]1 εὐποϊανῖο 
γεῖκε εἰἰατη ρτο δεινότατον [οτὶ ρῇϊ. 

τσρῶᾶγμα)] δεῖς. Ἑαά. εἶναι δἀάπης 
οατη ΡΒΊϊεΙρῆο. ἀείποερθ τυρώσσειν 
πε! ῇ. 

δυνήσε!)} ΑἸτοτέ πος ρτὸ δυνήσῃ [οτὶ- 
Ρίαπι ἀεάϊε, 

ἡμᾶς τὸ ἐπὶ σοὶ] Οαεῖ. ἡμᾶς δα 

ἤπεπὶ τα]οῖῦ σατὰ Βτθη). ἐπί σε ταὶς 
Ταράμη. τεῆς ΝΥ γιτοη ΟΠ Ϊο. 

ἀνάγκη] συε!ῇ. Βτεπι. ἔσται δεῖσϑιαν 
ἡμᾶς. πὰδ ἔσται οαπὶ Ζευηΐο αα]εοί- 
Γηυ5. 

ΠΏ 
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εἰσῆλθεν, ἐπιβουλεύσας, ὅπως ἂν ὠλυπότωτα, εἴποι πρὸς 

τὸν πάππον, καὶ διωπράξειεν αὑτῷ τε καὶ τοῖς παισὶν, 

ὧν ἐδέοντο. Ἤρξατο οὖν ὧδε" 

Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ πάππε, ἥν τις ὠποδράση τῶν οἰκε- 

τῶν σε, καὶ λάβης αὐτὸν, τί αὐτῷ χρὴ; Τί δὴ ἄλλο, 

ἔφη, ἢ δήσως αὐτὸν ἐργάξεσϑαι ἀνωγκώζω . Ἢν δὲ αὖ- 

τόμωτός σοι σώλιν ἐπέλϑη, σῶς ποιεῖς; Τί δὲ, ἔφη, ἢ 

μωστιγώσας αὐτόν γε, ἵνω μὴ αὖϑις τοῦτο ποιῇ, ἔπειτα 

εξ ἀρχῆς πάλιν αὐτῷ χρώμωι; “Ὥρω ἂν, ἔφη ὁ Κύρος, 

παρωσκευάζεσθαί σοι εἴη, ὅτω μαστιγώσεις με, ὡς 

βοουλεύομωι γε ὅπως σὲ ἀποδοῶ, λαβὼν τοὺς ἐμοὺς ἡλι- 

κιώτας ἐπὶ Θήραν. Καὶ ὁ ᾿Αστυάγης, Κωλῶς, ἔφη, 

ἐποίησας τοροειπών" ἔνδοϑεν γῶὼρ ὠπαγορεύω σοι μὴ κι- 

γέσισαι. Χαρίεν γὰρ, ἔφη, εἰ ἕνεκω κρεωδίων τῇ ϑυ- 
Ν ΝᾺ "»" Ε ͵ 

14 γατρὶ τὸν ταϊδο, ὠποίβουκολήσαιμι. 

13. εἰσῆλϑεν}] 7Ταπίηα σοὰσπὰ Αι, 
εἰσῆλθε καὶ ---τοῶ:----ἤρξατο ωὡδε. 

ἀποδράση}] (ὐαε]. ἀσοδοᾷ----οἰκεπῶν 
σε. τη τῇ ἀποδρᾷ σοι αὶ ΜεπιοιδΌ. 1Ϊ. 
10, 1. ἄν τίς σοι τῶν οἰκετῶν ἀποδρᾷ. 

Τάετῃ νἱάδο εὔε 1υἀϊοία πὶ ΥΥ̓ νιτεη- 
ῬΔΟΠΙΪ. 

χοᾷ) 1ἰὰ Ῥτὸ χφήσῃ 1]υπϊ. ΤΠ. ΒΔΠ]. 
Μεὶ. Αἰἴε. εὖ ᾿ράσῃ. χρῆν ἄρρτο- 
Ῥαηῖε νγιϊεηδοῃϊο : ουἱϊ τοίροπήρσι 
χρῶμαι Ῥτὸ χρήσομαι νυϊδατὶ ἴπ 111- 
ἄετα 1 Ὀτῖ5 ρΡοΐταηι. 

φί δὰ] Ουεῖξ. δὴ οὔτ: ποη 
ἕΏα16. ἀείΐηοερβ ὠναγκάζω ρῥτὸ ναυϊρᾷ- 
ἴο ἀναγκάσω. Ψαπι. ΑἸά. Τπηρτ. Βαᾶ- 

ἢ]. ΑἸτογῖ. ἀφαῖϊς. Εχ ΑἸτογῆπο αὐὖ- 

σὸν ᾿πίεταϊ ργορίεῦ Γεαυεη5 αὐτόν γε. 
σοι---ἐπέλϑη} (Οὐε]ῇ, οὐ ΠΠὺ σοι ἢά- 

Ῥεῖ ἔλϑη ; ποῦ ετίατη εἴ ἴῃ Βγεπ. 
τσοιεῖ:} τὰ ῬΙῸ -σοιήσεις ΑἸά. {πηϊ. 

[πηρτ. Βαῇ!. Μεὶ. Αἰτοτί. Ουε!ῇ. 
πυοιήσης. 

ἢ μαστιγώσας) 1απτῖπα εἰ μὴ μασα. 
Οὐεῖ. εἰ μεὴττσοιοῖ, ΟτΩΠῸ αὐτὸν, Ὀἵ 

Βτοπι. εἰ ΑἸἰτογῇ, σί δέ ἄλλο ἢ ῬΠ]]ε]- 
Ῥῇυς ἰεριῆε νἱάσῖαγ, ἱπιεγργθίαι 
εηΐπὶ : φαϊά ]1ὰἀ. 

ἔπειτα) Ουε!ῇ, οπλίττ, Γαρταίοτί- 
Ρίυπι ροῆεα. [ἄστη οαπὶ ΑἸιοτῇ, εἴ 

5 Ψ ἝΝ ς 

Ακούσως ταυτῶ ὃ 

ῬΠΊ]ΕΙΡ ΠΟ τσάλιν αὐτῷ οτηϊῖ, σὸ δαϊ 
σὰ ἐξ ἀρχῆς τηάῖεθαι ΜΝ εἾΚε. 

χρῶμαι!) τὰ ρῖο χρήσομαι ΑἸά. 
πηι. ΒαΠ], Μεὶ. ΑἸιοτῇ, 
Ὥρα ἄν] ἘΜά. νεῖτ, οὐπὶ Ουεϊξ, 

Βτεπγ. ΑἸτοτῇ. ῬΠΠ]ΠΕΙρμο ὥρα ἄν. ὅ81ε- 
ΡΒδηυβ εἰ Ὑν εῖκε Δ]Ιάϊπαπὶ οὖν τενο- 
σαταηῖ. Αἱ σοχιηρᾶτϊτα {εδὶ, 28. εἴ ἰη- 
ἔτα 11}. 1.) 43. ΠΠΌτῚ ἵν. 4.» 4. ἀδίῃοερ5 
σοι τραρασκ. Οαεῖῇ, Βγέγη. ΡΏ1|6]- 
Ρῃα5. εἴη ὅπη με μασαιγώσῃης ΑἸτοτῇ. 

βουλεύομμια] ΑἸάϊηα βουλεύομαί σε. 
ΑἸτοτῇ. βούλομαί γε πῶς. Ἐτίαπῃ ὰπ|. 
ΑἸά. Ουεῖξ, σσῶς σε. ϑίερῃδπαβ ἀε- 
αἴ: βουλευόμενόν γε ὅστως ὠποδρῶ. 

σοὺς ἐμοὺς] Ουε!ῇ. ἐμοὺς οτηϊτεῖς 

ὁὰπιὶ Βτεπι. εἰ ῬΒΠ]εΙρῃο. 
ἔνδοϑεν γὰρ] Οαε!ῇ, εἰ Βτγεπη. ἔφη 

δάάυης. ΨΥ γιε θα οἢϊο νοσδΌ. ] Π 
ἔνδοθεν δὰ Πήδτη οταιοηΐβ γα ϑέεγθη- 
ἄστη ἃυϊΐ ἴῃ αὐσόσδεν τηυτα πάχη νἱάε- 
ἴὰΓ. 

ἔφη, εἰ] ΑἸά4. 1.π|. Τἤηρτ,. ΒαΠ]. 
Μεὶ. χάριεν ἔφη εἵνεκα. Βτοάφοὶ [ΠὉτὶ 
χάριεν γὰρ ἔφη εἶναι εἵνεκα. τε]. χά - 
ρὲν γὰρ ἔφη εἶνα, εἰ εἵνεκα. Ετίατῃ 
Βτεπη. ἔφη εἶναι. 

ἀποβουκολήσαιμι] 1απι. Με]. ΒΑΠ]. 
ἀποβουκολήσαι μοι. Ὑειραπὶ εἐρτερὶς 
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"» Ε Ὰ ») 5 Ν Ν Ἶ 

Κῦρος, ἐπείϑετο μὲν καὶ ἔμενεν" ἀνιαρὸς δὲ καὶ σκυϑρω-- 
ἊΝ -“" »"» ε τὰ ᾽ ͵ὔ 3 ὦ ι 

πὸς ὧν, σιωπῇ διῆγεν. Ὁ μέντοι ᾿Αστυάώγης, ἐπεὶ ἔγνὼ 
. ἐδ, 7 » »"Ἢ ΓΑΙ ὡδ , 

αὐτὸν λυπούμενον ἰσχυρῶς, [βουλόμενος αὐτῳ χαρίσασ- 
ϑῳ ἡ δ’ ἃς ͵7ὔ Ἀ Ἂς Ν ς.- ΄ 

9αι, ἐξάγει ἐπὶ Θήραν" καὶ πεζοὺς πολλοὺς καὶ ππεῶς 
7 Ἀ ἢ » ἃς 7 Ε ΝῈ τὸ 

συνωλίσας, καὶ τοὺς ταῖδοις, καὶ συνελάσας εἰς τὼ ἱπ- 
“ 7 Ἄς 7 Σ ͵ 7 ͵ ν 

πάσιμα χωρία τὰ Θηρία, ἐποίησε μεγώλην Θήραν. Καὶ 
»"» Ἁ Ε ΑΣ 5» 7 ΄ , 

βασιλικῶς δὲ αὐτὸς τώρων, ἀπηγόρευε μηδένω βάλλειν, 
-“" 2 7 ε Ὰ "Ὁ 3 αἱ 

τρὶν Κυρος ἐμπλησ εἴη βάλλων. Ὁ δὲ Κυρος οὐκ εἴα 
᾿ ΕῚ » Ὁ " ἊΝ 7ὔ «δ. 

κωλύειν. ᾿Αλλ᾽, εἰ βούλει, εῷη, ὦ ὥώππε, ἡδέως με 
“, ΕΝ 7 Ἅ 9. ΚΑ Ν ͵, Ν 

ϑηρῶν, ἄφες πάντας τοὺς κατ᾽ ἐμὲ διώκειν καὶ διωγω- 
7 «“ἷ ΄ Ἂς ᾿ βὺ 3 » 

νίξεσϑαι, ὅπως ἐκάστος τὼ κρώτιστω θύνωιτο. ᾿᾽Ἔνταυ- 
«ς 3 ᾽ 7 Ν ΒῚ ρμο ἣν 

9 δὴ ὁ ᾿Αστυάγης ἀφίησι. καὶ στὼς εϑεῶτο τοὺς 
« ΄ ΕΙ '-ο -“ 

ἁμιλλωμένους ἐπὶ τὼ ϑηρίω, καὶ φΦιλονεικούντας, καὶ 
“ ἂν ᾿ 7 Ν "“"» ὔὕ “ » 

διώκοντας, καὶ ἀκοντίζοντας. Καὶ τω Κυρω ἥδετο, οὐ 
Ξᾳ "“" ΝΥ »“ ς ,» Ε 4. »ὦ ͵͵ 

δυνωμένῳ σιγῶν υπὸ τῆς ἡδονῆς, ολλ ὥσπερ σκυλώωκι γεν- 
5 7 « ͵΄) ͵7ὕ 

γωίω ἀνωκλάζοντι, ὁπότε πλησιάζοι ϑηρίω, καὶ πάρω 
»" 5 ΄ »-ο Ἀ »Ἦ»"». 

κωλοῦντι ὀνομαστὶ ἐκαστον. Καὶ τοῦ μὲν κατωγελώντω 
τι ..Ἄ» 2 Μ᾿ ἢ ΄ ΕῚ “ὦΝ ὃ 

αὐτὸν ὁρων εὐφραίνετο, τὸν δὲ τινα καὶ ἐπαινοῦντω αὐτὸν 

ἠσθάνετο οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν φϑονερῶς. Τέλος δὲ, οὖν, 

πολλὼ ϑηρία ἔχων ὁ ̓ Αστυάγης, ἀπήει. 
ῳ 

Καὶ τολοιπὸν 
.«“ Ὡ »“" Ὰ 7 .“ ες ὰ ω}. ἘΤ 3, 

ουτὼς ἤσϑη ΤΉ τοτε ϑήρω, ὥστε ὥξι, ΟἼΌῸΤΕ οΟοἱον Τε εἰῆ, 

αἀ ἢ, 1. ΠΙ|αδὔτανῖς γε θΔοἢ ἴῃ 
ΕοΙορ β Ρ. 380. 

14. ἔμενεν] Θυε] ἢ, ἔμεινεν, 
ὧν σιωπῇ) ΑἸτοτῇ, ὧν καὶ σιωπῇ. 
χαρίσασπαη Οαε!ῇ. χαρίζεσθαι σὰ ΠῚ 

Βτεγῃ. 
τὰ ϑηρία} Οτϊῆς ΑἸτοτῇ. 
βασιλικῶς δὲ] [ἃ ρτο δὴ ΑἸτοτῇ, 

τταρὼν αὐτὸς ΟυεἸῇ. Βτετη. 
βάλλων] [,εξλίοπεπι ϑηρῶν Βτοάεοὶ 

Ἰιδτὶ, σας. Βτετ. εἰ ΡΏΠΕΙ. μαῦςηῖ: 
ἐμπλησθῇ Βτέπι. 

βούλει, ἔφη] ΑἸ. ἔφη οταϊκεῖε. 
τάντας τοὺς] Ουε!ῇ, τοὺς κατ᾽ ἐμὲ 

“πάντα;-----ὠγωνίζεσϑαι κράτισεος. 
Βτετη. τοὺς κατ᾿ ἐμὲ τύ.---ἴκαστος κρά- 
τιστα, Οτάϊπεσγη Οοάϊοὶς ἔςτὶριὶ τοὺς 

κατ᾽ ἐμὲ τσάντας ρτοῦο. ϑεά δχεπ- 
Ρ΄απι ἀεἤάετο πθυςγίας. σαα5 ρΡ] ατᾶ- 
Ἰῖ5, κράτιστα, στὴ δτίϊσαϊο ἤθη ἢπη- 
ΡΙΙοΙτεγ ροῆτὶ ρτο κρατίστως, [εἀ ΟΠ 
ὅπως σοΟρυΪαῖὶ, αὐ ἴῃ ἰατίπο, αυᾶπὶ 
4α Ἃς ρΡοϊαογῖς ορεϊπλα. 

16. σοὺς ἁμιλλωμένους) ΘΕ]. Βγεπι, 
ΑἸτογῖ, σοὺς οταϊτιμηῖ, αὐ ἀείηοερς 
τῷ δηῖε Κύρῳ. 

ἀνακλάζοντ] Ουε!ῇ, ἀναγκάζοντι: 
ἀείποερβ τσλησιώσει Βτετη. Ροῆεα καὶ 
σὸν μὲν καταγελῶντα ΑἸτοτῇ, 

ὁπωστιοῦν) Βτεπλ. ὅσωσοῦν. Οὐεῖξ, 
ὕπως γοῦν. 

ἥσθη τῇ τότε ϑήρῳ)] ΑἸτοτῇ, ἥδετο σῇ 
ϑήρᾳ, 486 τη ϊ αυϊάςπι υηΐςε ψετᾶ 
ν᾽ άεταγ ες ἰᾳέϊίο. 

.υ 2 
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συνεζῆει τῷ Κύρῳ, καὶ ἄλλους τε πολλοὺς πσαρελάμ- 
ἀνε, καὶ τοὺς ττοῖδας, πὸ ἕγεκω. Τὸν μὲν δὴ πλεῖ- 

στον χρόνον οὕτω δηγει ὃ Κύρος, πᾶσιν ἡδονής μὲν καὶ 

ἀγαϑοῦ τινος συναίτιος ὧν, κακοῦ δὲ οὐδενί. 

16 ᾿Αμφὶ δὲ τὰ τέντε ἢ ἐκκαΐδεκα ἔτη αὐτοῦ γενομένου, 
Οντὰβ {εάε- ὶ ΐ «Ν » » ἢ Ἂ κ»» »“Ζ 

οἰπὶ ἃππὸβ Ὁ ὑμὸς τοῦ τῶν ᾿Ασσυρίων βασιλέως, γώμειν μέλλων, 
Πᾶία5 [ἰγο- 9 

“ὉΝ »" 5 -» ἣν ΄ 

ἀ ἀνε ιν ἐπεϑύμησε καὶ αὐτὸς ϑηρῶσαι εἰς τοῦτον τὸν “χρόνον. 
ηἰῖ, εἴ αο- 

ουϊπεπίαπι Ακούων οὖν, ἐν τόὶς μεϑορίοις τοῖς τε αὐτῶν καὶ τοῖς 
ΔΙΓΙ5 [πηρε- Νὶ 7 “ ε Β , “7 ἃς 
Ταϊοτὶ8. αι Μήδων “πολλῳ Θηρία εἰνῶ!ς, ὧτε ἀκγήρευτω ὄντω διῶ τὸν 
ἀὐἀνετγία8 7 - -» » ,ὔ » » «“ τ 
Αὐγιος. τοόλεμιον, ἐνταυσώω ἐπεθύμησεν ἐξελϑέν. Ὅπως οὖν 

3 ν 8 7 ς ν΄ ᾿Ξ ἐν Ν 

ἀσῷωλως “Φηρῴη, ἱππέας τε προσέλαβε πολλοὺς καὶ 
Ν “Μ 5 Ἄνι ὟΣ ΟἿ ψὸ “ ἊΝ 

πελτάστος, οἰτινες ἐμέλλον αὐτῷ εκ τῶν λωσίων τῶ 9.- 
7 ΕῚ “ ᾽ Ἀν 0 4 ᾿ 7 3. 

ρίω ἐξελῶν εἰς τῷ ἐργάσιμώ τε καὶ εὐήλωτω. ᾿Αφικό- 
ἜΝ 12 Ὅ: δ. δὰ Ἂς . « Ἂς ἢ 

μένος δὲ, ὅπου ἥν αὐτῷ τὰ Φρρούριω καὶ ἡ φυλακὴ, εἐν- 
“ 3 »“-" ς Ν. ἴωΩ ς ' 

ταῦϑα, ἐδειπνοποιέῖτο, ὡς πρωὶ τῇ ὑστερωίον ϑηράσων. 
Ὑ7) Χ ς " ΄ ς Ν »“" γι 

Ἰ7 Ή δ᾽ δὲ ἑσπέρας γενομένης, ἡ διαδοχὴ τὴ τρόσϑεν ᾧυ- 
ἰς ΤΕ ΤΕΡΑ Ξ Ἄ Ν Ν Ἄνδος “ ᾿γ 

λωκη τὰ γεν εκ πόλεως, καὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς. ἜἜδο- 

ξεν οὖν αὐτῷ -πολλὴ στρατιὰ θυ: δύο γὰρ ὁμοῦ 

ἤσαν φυλάκεὶ καὶ πολλοὺς αὐτὸς ἔχων ἡκεν ἱππέως 

καὶ πεζούς. ᾿Εβουλεύσατο οὖν κράτιστον εἶναι λεήλω- 
ο. » Ὁ" “κ᾿ ᾿-ἷᾧ Ὁ 

τήσωι ἐκ τῆς Μηδικης" καὶ λαμπρότερόν τε ἂν ζανήναι 

σὸν μὲν δὴ] Οὐε}Ὲ, τὸν μὲν οὖν, 
οὐδεν) Ουε]ῇ, Βτειη. οὐδενὸς Οὐ Τὴ 

ῬΒΠεΙρμο, οὐδενὸς οὐδενὶ τηδ]εραῖ 
γγ εΠκα. 

τό. ἑκκαίδεκα) ϑίερῃῇαπας ἕξ καὶ 
δέκα τηαϊεῦαῖ ; νεῖε, ρΡαῖο. ΑἸἰιοτί, 
ἔκδεκω--ιγιγνομεένου. 

γενομένου) Ουε!ξ, Βτεπι. γινομένου 
αὐτοῦ. 

ὁ υἱὸς σοῦ) ΑἸιοτῇ, ὁ υἱὸς ὃ ποῦ. 

καὶ αὐπὸς] τὰ εχ ῬΒΠΕΙρΡΗϊ νεγῆοπα 
{οτ]] νοϊεθαι εἰἰαπὶ ὙΥ επΚε. 

ἅτε--εῦντα ) Ηφς Οὐε!!. 

ἅτε εἰίατη Βτεπι. 
ἐκ τῶν λασίων] φο εχ [ἰὈτὶ5 Βτο- 

ἄἀθὶ, ΡΠ εΙρῃὶ, σε! . Βτγαιι. ΑἸτοτῇ, 
ΒοαὶΙ. τεξὶε δάϊεοῖς οαπὶ ΗυτοὨϊπίοηο 

οὐ τ ς; 

Ζευπεα. ἐξελξν εἴ ἔαϊαγατπι αἰ στη 
ΡΙΓῸ ἐξελάσειν. 

αὐτῷ) ΡΠΠΕΙ. ΟὐεἸῇ, Βτγεπ. ΑἸτοτῖ, 
αὐτοῖς. ἀείποερϑ τορωΐ ποη εἐχρτγεῆηι 
ΡΏΠ]ΕΙ. τορὸς εἰς ἴῃ Βτεπ,. 

17: γενομένης} αηῖ. γινομένης. Α]Ἰ- 
τοτί. γιγνομένης. 

τοεζοὶ καὶ ἱππεῖς] Οτάϊπογη ἴηνεσ- 
ταπτ ΡΏΠ]εἸ. σε], Βτεση. ΑἸτοτῇ. 

δύο γὰρ] [τὰ ΠΠ0τὶ Βτοάεεὶ εἰ ΡΗΠ]ΕΙ- 
ΡὮΪ ΡτῸ να δα 5 δύο μὲν φ: ὁμοῦ οὖσαι 
“σολλοὶ δὲ, οὕς αὐτὸς ἔχων ἧκε. Οὐε!ξ, 

τηεοῦΓη [δοῖε, πἰῆ αυοά τοολλούς τε 
αὐτὸς ἔχων ἧκεν. Βτεῖη. δύο μὲν φ. ὁ 

οὖσαι, καὶ τοολλούς σε αὐτὸς ἧκεν ἱπ’- 

πέας. ΑἸκοτῖ, ἧκεν ἔχων. 
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.ἌἍῚ Ὁ ͵ ς ΝΣ . 2 ν » 

τὸ ἔργον τῆς Θήρας, καὶ ἱερείων πολλὴν ἀφϑονίαν ἐνόμιζε 
͵ . Ν. ΟΝ " “" 3 ." δι ἃ 

γενήσεσθαι. Ούτω δὴ τὥρωι ἀνωστῶς, γε τὸν στρωτὸν 
Ν Ἀ ὃς 7 ᾽ 7 Ε »- 

καὶ τοὺς μὲν πεζοὺς καταλείπει ἀθρόους ἐν τοῖς μεϑο- 
ΦΙΟῪ Χ -» 7 ᾿Ἶ Ἂς »"ὟὋ 

θιοίς, ὠυτος δὲ τοὺς ἵπποις τοροσελώσως ρος τῶ τῶν 
͵΄ ᾿᾽ ἣν δ 7 ΨΚ 

Μήδων Φρούριω, τοὺς μὲν βελτίστους καὶ τὐλείστους 
Μ Π ς »"» ΕῚ -“, . ς Ν ου 

ἔχων μεϑ᾽ ἑαυτοῦ, ἐνταῦϑω κατέμεινεν, ὡς μὴ βοηϑ οἷεν 
ε »"-» ͵ὕ » ἃς ΄ Ν Ἂ 

οἱ φρουροὶ των Μήδων ἐπὶ τοὺς κωατωϑέοντας" τοὺς δὲ 
ΕἸ » »" ᾿ ων δ "7 "7 

ἐπιτηδείους ἀῷηκε κατὼ φυλὰς ἄλλους ἄλλοσε κατω- 
»"-"ἅΒ » ΄ ἋΡ « 9 7 

ϑέν" καὶ εκελευε, περιβαλλομένους ὁτὼ τις ἐντυγχῶνοι, 
ΕΣ 7 Ν « Ζ΄ ς ἃ Ν »Ὁ" 9) 

ἐλαύνειν πρὸς εαυτόν. Ο, μεν δὴ ταῦτα ἐπρᾶττον. 
᾿ Ν “" 7 .«“ ΄ Ε 9 

Σημανϑέντων δὲ τῷ ᾿Αστυάγει, ὅτι πολέμιοί εἰσιν ἐν 18 
» ΄ Ε ) Ν τ, ε Ὗ .«“ Ὶ᾿Ὶψ ων 

τῇ χώρω, ἐξεξοήϑει καὶ αὐτὸς πρὸς τὼ Ὁρίω σὺν τοῖς 
Γ᾿" « «ὉὯΝ ΕῚ ὯΔ 7 “ς »" 

περὶ αὐτὸν, καὶ ὁ υἱὸς αὐτου ὡσαύτως σὺν τοῖς παρατυ- 
“ ε Ζὔ -“, ν"-“ Ξ »" » 

χοῦσιν ἱππόταις, καὶ τοῖς ἄλλοις δὲ ἐσήμωινε πᾶσιν ἐκ- 
ω Ν -ν ςς ᾽ » 

βοηϑέν. Ὥς δὲ εἶδον πολλοὺς ἀνϑρώπους των ᾿Ασσυ- 
΄ζ ΄ Ν ς Ὁ» «ς ἂν; 

ρίων συντεταγμένους, καὶ τοὺς ἱππέας ἡσυχίαν ἄγοντας, 
93, ς “ ς Ἂ -»ὝἪ ς »" » “ 

ἔστησαν καὶ οἱ Μῆδοι. Ὁ δὲ Κυρος, ὅρων ἐκβοηϑοῦντως 
ςψζΊε "7 ᾽ »“-ὦ»ῬΔ 4. (Ἃ, »“Ὕ 

καὶ τοὺς ἄλλους πασσυδὶ, ἐκβοηϑέ καὶ αὐτὸς, πρῶτον 
ΗΖ “ 3 ὺς Ε ᾧ - “ 3 7 “ἰι  ἿὮἋ 

τότε ὁπλὼ ἐνδὺς, ουποτε οἰομενος᾽ οὐτῶς ἐπεϑύμει αὑτοις 

τοολλὴν] Οσυεἶ!. Βτεπι. τσαμπόλλην. 
γενήσεσϑα.) Ουεὶξ, οὐ Βτγεπλ. γενέ- 

σϑαι. Αἱ ἴἴα ἱερείων ἄν ττολλὴν Ἰεροη- 
ἄστη εῆξ τρέϊε τηοηαΐϊς ΕἸ ΟΠ γα 5. 
ἱερίων ἄν τοολλὴν γενήσεσμαι εἢ ἴῃ ΑΙ- 
τοτῇ, 

τὸν στρατὸν) Ουε]ῇ, στράτευμα, 
Βτγεπλ. σὸ στράτευμα, αυοά ρτἰᾶπ 
τηᾶῖρο ϑίερῃ. δηποίαν,ε. 

καταλείπεῇ] Ομεϊῇ, Βτγεπ. κασέλι- 
“πεν, Βτοάδεὶ ᾿ἰὈεγ κατέλεισεν, ΡΓΙΟΓΕΠ 
ἑογγηδτῃ τεσερὶζ Ζευηε. 

ἐκέλευε] Βιερῃαπα8 ἐκέλευσε πηᾶ]6- 
Ὀαϊ Ρῥτορίεγ ἀφῆκε. 

ὅσῳ σις] δ 145 ἴῃ τοεριβαλλομένους 

εἰ συε!ῇ, ὅπως τις ἐπιτυγχάνει. Βτετη. 
ὅπως τις ἐπιτυγχάνοι. ῥγοιί φιῖς τποῖάε- 
γα’ ῬΏΙ]ΕΙ ΡΠ. 

τυρὸς ἑαυτὸν] συεὶᾷ, Βιξδῃ. πρὸς 

τοῦτον, δ ϊάδ5 τυρὸς αὐτόν, 

ι8. ἐξεβοήϑε:] [τὰ Οπο]ξ, εε Βγοπη. 
ῬΙῸ ἐκβοηϑεῖ. ἀεδίῃποερβ τυρὸς τὰ ὄρεια 
ΑἸτοτῇ, 

ἀνϑρώσπους) Τὰ ουπὶ [Ιἤηρτ. γμῖὸ 
ἀνθρώπων ϑῖερῃδπαβ δ] ἴαὰε ; ἐνθρω- 
ποι, δαυϊ 5 ορροῆιὶ ἢ. 1. πὶ ρμ6- 
αἰτε5. 

ἄγοντας] Οπεῖξ, ΑἸτοτέ. ἔχοντας. 

τσασσυδὶ} ΑἸτοτί, σανσυδί, [εἀ [Ἰετὰ 
αὐταίᾳ εἢ, 

οὔποτε οἰόμενος) (Οαηΐεμι5 Νον., 
Ιεξὶ. 7, 19. σοη]οϊε ρας ξώμεενος ναὶ 
εἰώμενος ; ϑῖερῇδπα5 ὡς νε] ὅσον οὔποτε 
ἡδόμενος - Τιευποϊανία5 αἰδίηρμπεῦδαίς 
οὔποτε οἰόμενος οὕτως ὡς ἐπεϑύμει, αὐὖ- 
σοῖς ἐξ. Μεταῦῃ ρίε ϑιερῃαπυβ ἴῃ 
Τοσυηάα, υἱἱ (ατηεγαγὰβ εὐ Μυτείυς 
Ϊη αγ. 1,οξλ, ναϊραίατη εξ: πο ὰ 
ἀεξεπάαετγαπηί εἰ ἀς Γαττηὰ Ογτῖ ουρὶ- 
ἀϊταῖε ἐχρ]οαταηῖ, ααἃ οσοδποηδηι 

».3 
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2 7 νι 7 ᾿ς ΚΡ ἰε 

ἐξοπλίσασϑωι. Καὶ γὰρ μάλω καλὰ ἥν, καὶ εὖ ἀρ- 
"δ δ... δὺ ὅκα ὑ, Ν “ : 7 

μόττοντω αὑτῷ, ὦ ὃ πώππσος περὶ τὸ σωμῶ επεποιῆτο. 
«“ Ν 2 7, ͵ “»ΜὝ δι ΣΕ 

Οὕτω δὴ ἐζοπλισώμενος, προσήλωσε τῷ ἱππῷ. Καὶ ὁ 
᾽ 7), "ἮΝ ͵ ᾿ 7ὕ ͵ ὑλληρβ 
Αστυάγής ἰδὼν, εϑούμασε μέν, τίνος κελεύσωντος ἥκοι 

.“ 3 εὴ 9 ἣν "ᾳ 9 ς “ὦ, ε Χ “ 

10 ομῶς δὲ εἰπὲν ὠὐτω μένειν πσῶρ εαυτω. Ο δὲ Κυρος, 
« ὩΣ ᾿ς ς ΄ 5 7 4 5 (ἢ 9" ε 

ὡς εἶδε πολλοὺς ἱππέως ἀντίους, ἤρετο, Η ουτοι, εῷη, ὦ 
7 ΩΨ ΕῚ δ 3 7, »ο «“ ἊΨ» πων 

σώσππσε, πολέμιοί εἰσίν, οἱ εφεστηκῶώσι τοῖς ἱπποις ηρε- 
΄ Ψ "5 “" 2 »-» 3} ε 

μώ; Πολέμιοι μέντοι, ἐῷη. Ἢ καὶ εκέϊνοι, ἔφη, οἱ 
3 7 5᾽ τὰν δ ἊΝ ἮΝ 2 3, : 
ἐλωύνοντες ; Καὶ ἐκέινοι μέντοι. Νὴ τὸν Δί᾽, ἔφη, ὦ 

7] 9 Γ ας ὁ 7 ΞΖ, Ἂ ΑΣΣ νν Ὶ 

σιώππε, ὥλλ οὖν πονήροι γε φαινόμενοι κῶι ἔπι πονήρων 
ς , «. »“ Ἂν δ ΕῚ “Ὁ, ᾿ ΕἸ 7 

ἱππαρίων, οὐγουσιν ἡμῶν τῶ χρημωτω" οὐκουν χρή ελαύ- 
Ἂ ς »" 3" Ὁ 5 ᾽ 7 ε ΟῚ ΕῚ ἘΣ Ὁ 9} “ 

νεῖν τινὼς ἡμῶν ἐπ᾿ αὐτούς. Αλλ οὐχ ὁρούς, εῷη, ὡ 
»“Ὕ Ἂς » “ ς “κά “ ΄ 

σῶι, ὁσὸν τὸ στιῷος τῶν ἱππέων ἐστήκε συντετωνγ μενον : 
ἂς ἊΝ ἐ 3 ς -“ » Ἄ ε “ὦ, 7 

οἱ, ἥν ἐπ᾿ ἐκείνους ἡμεῖς ἐλαύνωμεν, ὑποτεμοῦντωι πώλιν 
. »ο»ο 5 »ο ν δ). ἡ δὲ ΕΝ .ς» ἊΝ Ν 3 »" ὯΝ 

ἥμος ἐκεινοι ἡμίν δὲ οὕπω ἡ ἰσχὺς πάρεστι. Αλλ ἥν 
Ὺ“ᾳωΜ τῶ 9, ς -» χ 5 ,7ὕ ἧς 

σὺ μένης, ἔφη ὁ Κῦρος, καὶ ἀνωλωμβάνης τοὺς προσβοη- 
ο" , “ 5 ΄ ὰ - 3 

Θοῦντως, ᾧοίβήσοντωι οὗτοι, καὶ οὐ κινήσοντωι" "οἱ δὲ 
“7 5 7, οι ς τς ΄ ᾽ ὃΝ ΕΣ 

ουγοντες ὠῷησουσιν εὐθὺς τήν λείων, ἐπειδὼν ἴδωσί τινὼς 
ψΠΠ ὺςΦἘ » ἃς 3 , 

ἐπα αὐτοὺυς εἐλωαυνοντας. 

{ατηθπαϊ ἀγηγα ἀτγίραστγ ἱπεχίρεξϊα- 
{ᾶτῃ εἰ ΟὈΪδίαπη δηΐς ἐρεγαίατη τετη- 
8. 
ἐξοσλίσασϑα] Ους]. ὁπλίσασθαι, 

μάλα δὲ καλὰ ἦν καὶ ἁρμόζοντα. Βτετα. 
ἐξ. μάλα δὲ καλὰ ἦν καὶ ὡρμόσποντα. 

ἃ ὃ ττάπσος) Βεέξὶε ἃ οἱ ὁ ττάππος 
σοττίρεραὶ ᾿νε Κα. ; 

ἰδὼν] Οπλίεεῖς ΕἸ. ἀείποερϑ τσαρ᾽ 
ἑαυτῷ Ὁὰτὰ Βτοάφοο ϑίθβρπαπυβ ἀδαϊς 
ΡΙῸ ἑαυτὸν, ααε εἴ Εαά. νεῖτ. εἰ ]1- 
Ὁτογαπι Γοτὶ ριογα πὶ οπηπί απ ἰβέϊϊο,. 

19. ἠρέμα) ΑἸιτοτί. ἠρεμιῶντες. 
οἱ ἐλαύνοντες] Μυτοῖὰ5. ἴῃ [ἰὈτὶ5 

αυϊρυίάαπι νεςοτὶ 5 αἰΐ εξ οἱ σλα- 
νῶντες. 
᾿ς ἱππαρίων) Ἐχ Ἠετπιορεηθ τερὶ 
ἡδεῶν 2. ο..3. Ν᾽ εἰ ὀχοῦνται Δ46α]- 
ἴαπι, μου ποϊανί5 ὀχούμενος Δα! τπ 
οταῖίοηὶ ἰηίεγαϊς Χοπορποηΐεθο, [ν0- 
φυϑ εἰξ Πετπιοροηΐβ Ὠἰο: αὐτοί τε πο- 

νηροὶ εἰσὶ, λέγων ποὺς ᾿Ασσυρίους ὁ Κῦ- 
ρος, καὶ ἐπὶ τσονηρῶν ἱπσαρίων ὀχοῦνται, 
'πάς πηδ]ῖπὶ ἢ. 1. ἰεβεσε τσονηροί τε 
αὐτοὶ καὶ ἐπὶ πονηρῶν ἱππαρίων φαινό- 
(έενοι. 

οὐκοῦν χοὶ] ΑἸιοτῇ, ἔφη δάάϊτ ἀεϊη- 

ΟΕΡ5. 
συντεταγμένον] Οὐε!ῇ. σὺν σοῖς ἵσ- 

σοῖς, Βτεπη, συντεταγριένον σὺν τοῖς ἵπ- 

ποις, οἵ ἥν. φυᾶπι ᾿ἰδέλίοηετη Τεαϊταγ 
ῬΠΙ]ΕΙρΡΏυ 5. οἵ ἄν ΑἸτοτῇ. 

τσάλιν ἡμᾶς] Ουεῖῇ. ΑἸτοτῖ, εἰ 8581- 
ἀδ5 ἡμᾶς πάλιν, τηϊη15 εὐφώνως. ΒτΕΓΏ, 
ἡμᾶς ἐκεῖνοι τσάλιν. : 

ἡ ἰσχὺς} Ατιϊσα απ ἐχ Οεϊῇ, 
Βτεγη. εἰ ϑυϊάα ἴῃ ὑσοτεμέσϑθαι, τεῆὶ- 
τας Ζευπα. 

᾿Αλλ᾽ ἤν] ΑἸιοτί, ὠλλ' ἀν. 
ἐπ᾿ αὐτοὺς) Μαυτοίας ἐφ᾽ αὑτοὺς τηᾶ- 

Ἰεραί, , 
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- ᾿ Ἂν, ΄ ὡν “,,.᾽ 7 δι ν ὦ 

Ταῦτ᾽ εἰπῶν, ἔδοξε τι λέγεῖν τῶ Αστυάγει. Καὶ ἀμ 20 
7 ς 3 ͵7 ᾽ π᾿ ς 

ϑαυμάζων, ὡς καὶ εφρόνει καὶ εγρηγόρει, κελεύει τὸν 
«Ν 7 ͵ ς᾽ ΄ » ! Ἄν υς ὕ) Ν 

υἱὸν, λαβόντα τάξιν ἱππέων ἐλάσαι ἐπὶ τοὺς ἀγοντῶς τῆν 
᾿ Ν 3 δὲς 7 Ν ΤΟΥ ᾿ ΡῈ 

λείαν. Ἐγὼ δὲ, ἔφη, ἐπὶ τούσδε, ἣν ἐπὶ σὲ κινῶνται, 
᾽ “ἭἬ « » 7 .ς- ». , Ν “ 

ἔλω ωστε ἀνωγκασϑήσονται ἥμιν σροσέχειν τὸν γουν. 
“ἢ ΨΩ. 7 Ἀ »" γΣς ΄ ε) 

Οὕτω δὴ ὁ Κυαξάρης, λαβὼν τῶν ἐβωμόνοῃ ἱππὼν τε 
» “ν ᾿ 

καὶ ἀνδρῶν, προσελαύνει. Καὶ ὁ ΩΣ ὡς εἶδεν ὁ ορμω- 

μένους, συνεζομμεῷ εὐθὺς, καὶ αὐτὸς προτὴξ ἡγέῖιτο τῶ- 
χέως, καὶ ὃ Κυαξάρης μέντοι ἐφείπετο, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ 

ΠῚ ᾽ λ εὐ 5 ἧς ε 

οὐκ ἀπελείποντο. Ὡς δὲ εἶδον αὐτοὺς πελάζοντως οἱ 
“οὲ » ΄; Ε ᾽΄ ᾿ς 7 9} ς 

λεηλατοῦντες, εὐθὺς ἀφέντες τὰ χρήματω εῷυγον. ΟἾἹ21 
ΓΤ ᾿Ἶ » « γὴν. ψ  ΩΝ Ν 

δὶ ἀμφὶ τὸν Κῦρον ὑπετέμνοντο, καὶ οὺς μὲν κατελάώμ»- 
»ΩΝ ») “ Ν ῳ "“» - Ν 

βωνον, εὐϑὺς ἔπαιον, τῦρωτος δὲ ὁ Κυρος" ὅσοι δὲ παραλ-- 
7 » »"» 5) ͵7 ζ » ͵ ἣν 

λάξαντες αὐτῶν ἐῷϑασαν, κατόπιν τούτους ἐδίωκον, καὶ 
᾽ 9 7 ᾿ ὦ {ἢ Ἂ ᾽ “Ὕ « Χ Ζ 

οὐκ ανίεσων, ὧλλ ἥρουν τινὰς ὠυτῶν. Ὥσπερ δὲ κύων 
» 7 Ε , » ᾿, 7 

γεννώιος, ὥπειρος, ὠὡπρονοήτως Φέρεται ρος κώπσρον, 
τ " ε »Ἥ ᾽ ΄ Ἂ ΕΞ ἊΜ Ἂν 7 Ν ε 

οὕτω καὶ ὁ Κυρος εῷερετο, μόνον ὅρων τὸ σωίειν τὸν ὠὡλισ- 
Ε ᾽ ᾽ Χ -“" ς Ν ΄ « 

κόμενον, ἄλλο δὲ οὐδὲν τρονοων. Οἱ δὲ πόλεμοι, ὡς 
« »"» Ν α Ὧν Ἃ Ν ωἤ 

ἑώρων τονουντῶς τους σῴετερους, τὐρουκίνήσων τὸ στίος, 
ε Ψ΄ »"» »“᾿ ᾽ »" ᾽ ͵ 

ὡς ταυσομένους τοῦ διωγμοῦ, ἐπεὶ σῷας ἴδοιεν τροσορμή- 
ς ᾿ “ο“΄Π.- ΕῚ λ » 5 ΕῚ « 

σαντας. Ὃ δὲ Κυρος οὐδὲν μώλλον ἀνίει, ἀλλ᾽ ὑπὸ 
κ- κι 9 »"’ἢ Ν᾿ “᾿ 2 » Ἂν 

τῆς χαρμονής ἀνωκώλῶν τὸν Θεῖον, ἐδίωκε" καὶ ἰσιχυρὼν 

2ο. Ταῦτα εἰπὼν] Εχ (ο]ξ. εἰπόντος [ς4Ἰῖετη δάεϊοί δγι σα! 5 τῆς. 
κὐτοῦ ἀνθῆο!]! ἝὮ. οτγεπη πηαϊζο Ἰεξτοπεῖη 
τεσερὶς σὰπὶ Ζεαπηϊο ὟΝ εἴίκα. 

ἐλάσαι Οαε!ῇ, ἐλαύνειν. ἀξία ρ5 
ἐλάσω Ουεϊξ. Βτεπ,. Βοα!. 

ἀναγκασθήσονται] Οὐυε}Ε, ἀν ἀνογ- 
κασϑῆναι. [τ΄ εἴἰαπὶ Βτειῃ. {εἀ αὐ ῖ- 
αὐς ἄν. 

ἵσπων τε] ἴἴὰ ὑγὸ ἱσσέων ῬΏΠΕ]- 

φῆυ5, συε!ῇ. Βτγεπι. Βυάεη!8, Αἰ- 
τοτί. 

συνεξορμᾷ) Οὐε!. ἐξορμιᾷ, (εἀ σογτα- 
ἔϊατα. Βγεηι. ἐξορμᾷ οτγη Ὁ υτέταμε 
εὐθὺς, αὐ ῬΒΙΠΕΙρμ5. Ῥτθοίεγεὰ ὁρμώ- 
μένος Οὐε}. 

ταχέως) Μυτεῖυβ τάξεως τηαϊεθαῖ : 

ἔφυγον) Οσυε]ξ, ἔφευγον, 
21. ὑπετέμνοντο] ΒτοπΊ. ὠνεχαιτίε 

ζοντο. 
ὠλλ᾽ ἥρουν] ΔἸΙτοτῖ, καὶ ἥρουν, ηυοά 

ΡΙΟθο. 
τορὸς κώπρον] Ἰλεπγείτί 5 {εξξ, 90, 

ἐπὶ κάπρον Ὠϊηο Ἰαπάδι. 
τταυσομξ ἐνους] 1τὰ φατῃ πεῖ, Βοήϊ]. 

ΑἸιτοτῖ. ργὸ τσαυσομένου βυξῖοτα ΕἸ - 
σἤετο ἀεξάϊ. [τ {εξξ. 22. ὡς ἄν στη- 
σομτένους. 

τοροσορμήσαντας) ΟυεἸ], Βτεπῃ. Βοά!, 
890 ΄ 

22. ἀνίει!) Ουεϊξῖ, ραν. Βοήϊ, 
ἀνιείς. 

4 



49 ΟΥ̓ΒῚ ΠΙΘΟΙΡΙΙΝΑ͂ 
ἣν Ἄ »“ Ζ ΄ Ε 7 . ς 7 

τῆν Φυγὴν τοις τοολεμίοις κωτέχων ἐποίει. ἵζῶι ὁ Κυαξά- 
΄ » 7 “ Χ » »: Ν 

θης μέντοι εφείπετο, ἰσὼς μὲν καὶ αἰσχυνόμενος τὸν πῶ- 
΄ 5 Νς: ων υζ Ν᾿ .« ͵΄͵ 7 » »“ἢ΄ 

τερῶ και οἱ ἄλλοι δὲ εἰποντο, τυροϑυμότεροι οντες ἐν τῷ 
Ψ 3 Ν »Ἂ ς ἘΝ Ν δ ΕἸ ͵ 

τοιούτῳ εἰς τὸ διώκειν καὶ οἱ μὴ τυάνυ τρὸς τοὺς ἐναντίους 
327 57, ς δὲ 5 7ὔ ς τ κὰ Ἂ-ζ Χ 

ὠλκιμοι οντεςξ. Ο δὲ Αστυάγης, ὡς εῶρῶ τοὺς μὲν 
3 γῇ ͵΄, ἃ, Χ "2 : 7 Ν 

ὠπρονοήτως διώκοντας, τοὺς δὲ τπολεμίους ἀνρόους τε Καὶ 
΄ 2 » “ ἀν ἃ 

τεταγμένους ἁπαντῶντας, δείσως τσερί τε τοῦ υἱοῦ καὶ 
Ἂ» ΨΖ, ἊᾺ » 2 ΕῚ 7ὔ 5 4 

τοὺ Κύρου, μή εἰς σπωρεέσκευασ μένους οτώκτως ἐμήεσον- 

΄ ς -“ ΩΝ Σ 43τες τσάϑοιέν τι, ἡγεῖτο εὐθὺς πρὸς τοὺς πολεμίους. Οἱ 
2 ωἡ ΄ « ὯΝ ὑὰς ΄, ΄ 

δι αὐ τολεμίοι, ὡς εἶδον τοὺς Μήδους τοροκινηϑέντας, 
7 « Χ ἊΝ Ν ς Ν ΠΝ 2 

διωτεινάμενοι οἱ μὲν τὰ ταλτὼ οἱ δὲ τὼ τέζα ἔστησαν, 
« ὮΝ Ε] Ν 5 7 ΕῚ ΄ 

ὡς ὧν, ἐπειδὴ εἰς τόξευμά γε ἀφίκοιντο, στησομένους, 
. ἊΝ “ “1 "»“ Ζ Ν 7] 

ὥσπερ τὰ πλεΐστω εἰώθεσαν ταοιέῖν. Μέχρι γὰρ τοσού- 
« Ζ 2 7 ΄ 3 7 

του, ὁπότε ἐγγύτωτω γίγνοιντο, τηροσήλαυνον ἀλλήλοις, 
Ν 

᾿Επεὶ δὲ 
ςν»ῇ ιςς Χ Ἂ »" Ε 5 Κς ᾿ “ 

ἑώρων τοὺς μὲν σῴετέρους ζΦυγή εἰς ὠὐτοὺς ζφερομένους, 
Ν πε 5 ἣΝ “Ὁ ς Ὅρνν τος 2 δῖ, ἐδὰ ς ψῇξ Ν ᾿Ν 

τοὺς δὶ ἀμφὶ Κῦρον ὁμοῦ ἐπ᾿ αὐτοὺς ἑπομένους, τὸν δὲ 

καὶ ἠκροβολίζοντο πολλάκις μέχρις ἑσπέρας. 

3 , δ -“ “ἦ 2 Ν ᾿ Ἵ, Ἶ 

Αστυώγην σὺν τοις ἱπποῖς ἐντὸς γιγνόμενον ἤδη τοζεύμα-- 
᾿ 7 ᾽ ς Χ ς ς 

τος, ἐκκλίνουσι καὶ φεύγουσιν. Οἱ δὲ, ὥτε ὁμόϑεν δεώ- 

τὴν φυγὴν] [{ οσὰατῃ ΡΏΙ]ΠΕΙΡ ΠΟ Βτο- 
ἄδοαβ, οὐπὰ νυΐρο εἤδξε φωνήν. Ατἱᾷϊ- 
οα]απὰὶ οπλῖτ (σα ]. τε! !]ὰα ἤς εχ- 
ΠΙΌεης : τοῖς πολεμίοις ἰσχυρῶς, κα- 

ϑὼς εἶχεν, ἐ ἐποίει, Βιάήεξηῇς καὶ ἰσχυ- 

ρὰν τὴν φυγὴν σοῖς στολεμοίοις ἰσχυρῶς 
καϑ᾿ ὡς εἶχε ν») ἔσ'οίει. Βτοπι. ἰσχυρῶν 

φυγὴν----ἰ ποίει. ΟΥΠΠῸ κασέχεν. ΒΟ]. 
καὶ ἰσχυρὰν φυγὴν---ἰσχυρῶς κατείχειν 
ἐποίει. ΑἸτοτῇ, νυϊραίατη Παδεῖ, ηϊῇ 
΄ηυοά ΙΌΪ] κατίσχων ἀχῆαϊ. Ζευπε ἰσ- 
χυρῶς φτίπηα5. δα α]ά εἰ κατέχων εχ 
δητίαυᾶ (εἀς ροίξ ἐποίει τοιγαχὶῖ, ἰσ- 
χυρῶς κατέχων [οτἱ 6 η8. 

ἔφείστετο)] πε], ὠφείπετο, ἴσως καὶ 
αἰσχυνόμενος. 

ἀπαντῶντας) Οαεϊᾷ, Βτει. ΑἸτοτῇ. 
ὑσαντῶώντας. 

23. ἔστησαν] Βτιοάεφοι5 ἑστήκεσαν 
γηαϊεῦθαῖ ; (πε! εἱστήκεισαν. ἀλλ᾽ εἰς 
τόξευμα ὠφίκοντο στησόμενφις φοιτοξϊα πὶ 

ὠλλ᾽ ὡς εἰς. ΒΥΘΠ. τόξευμα ἀφ. στησό- 
βένοι. ΛΙτοτί. ἡγεῖτο αὐτοῖς ππρὸς----σση- 
σόμενοι [εἀ ρ6Υ ταίατατη [οτὶρίατη Πᾶ- 
Ὀεῖ. Ετίατα ΡΒΠ]ΕΙ ΡΠ 5 σσησόμενοι ἸΠ.- 
τεγργϑίατως εἴ. 

εἰώϑεσων]) [ἃ ῬΙῸ εἰώϑασι εχ ΟΕ]. 
εἰ Βτεπῃ. Γοτρῇ. 

γίγνοινπο} ΒΟΑΪ. γίνοιντο, ΟΕ] . γέ- 
»ϑενῶο. 

εἰς αὐτοὺς] Ουε]ῇ, εἰς ἕαυσοὺς υἱ 
ΒτΕΠΊ. 

ὁμοῦ ἐπ’ αὐτσοὺς ἑπομένους) ΟΕ]. 
ἐπ’ αὐτοὺς ὁμοῦ φερομένους. ἘτΊΙατα 
Βτεπλ. εἰ ῬΏ1]6]. φερομένους ὨΔΏΕηϊ. 
ΑτΠΟΌΪτα ἀηΐα Κῦρον Οσε]ἢ, εἰ Βτετη. 
δαάαης. 

φεύγουσιν) Ρετεὶς Οὐε! ὁμοόϑεν διώ.. 
κοντῶς ἀνὰ κρότος. ἥρουν δὲ πολλούς. 

αυϑ ναΙεΐας εὐ εἰπῇ ἴῃ ΤηΔΊΡΙης 

ΒΊΈΡΗ. εἰ Ἰνευ 0]. ΠἰΠ ηαοά διώκοντες 
101 εἴ : εαπάξπι ᾿δέϊοπεπα ἐχργοίις 

Αἰ! 



ΕΙΒΕΒ».ῚῸᾷ. ΟΡ ΙΝ. .4 

“ μὰν ἡ Ἢ 7, Υ Ν ἣΝ Ὗ ἀ ε 
κοντες, ἥρουν τολλους ὠνὼ κρώτος᾽ κωὶ τοὺς μὲν ὠλισκο- 

΄ »᾽ ᾿ς ἀν ΙΝ, ») ᾿ ]ἾψζΑΗΑ δὲ Ψ, 

μένους ἔπαιον, κωὶ ἱπποὺυς κ͵ὶ ὠνόρας, τοὺς δὲ πίπτον- 
΄ » ,ὕ », Ἂς ἣν τος 

τας κατέκαινον᾽ καὶ οὐ πρόσϑεν ἐστήσων, πρὶν ἡ προς 
»“΄Ὃ' - »" ᾿ ν᾿. » ΄ ΕἸ “- Ν᾿ 

τοις πεζοῖς τῶν Ἀσσυρίων ἐγένοντο. Ενταῦϑω μέντοι 
7 Χ ἥν ὦ; ͵ « ἦ᾽ 9 ΄ 

δείσαντες, μὴ καὶ ἐνέδρω τις μείζων ὑπείη, ἐπέσχον. 
9 Ρ᾽ Ν ΕῚ 7, ς " 7] ᾿᾿ 7 ἊὉ 

Εκ τούτου δὴ ὥνήγαγεν ο Αστυαγής, μώλωῳ χαίρων τῇ 24 
ξ Ἀ » 3 2) «“ ἊΝ, ΄ Η 

ἱπποκρατίω" καὶ τὸν Κῦρον οὐκ ἔχων ὃ τι χρὴ λέγειν 
4 Ὰ . ΝᾺ “7 “»Χ.᾿ 7 δ ΄ 

οὐτιον μὲν εἰδὼς ὄντα τοῦ εργου, μιωινόμνενον δὲ γιγνώσκων 
ο»" 7 νΖ Ε τὴ ψ, »ν Μ 

τή τόλμη. Καὶ γὰρ τότε ἀπιόντων οἰκαδὲ τῶν ἄλλων, 
΄ ᾽ ΒΞ 5. Ἀλλ "7 δ ἧς Ψ 7 

μόνος ἐκεινος οὐδὲν ἄλλο ἡ τοὺς πεπτωκότας περιελωύνων 
“ “ Ν 7 Ἂς ᾽ 7 ς 3.47», ὌΝ 
ἐθεᾶτο καὶ μόλις αὑτὸν ὠφελκύσαντες οἱ ἐπὶ τοῦυτὸ 

΄ 7 “ΛἁὍἭὋέ 5 7 ΄ μὴ Ἂ 

τὠχϑέντες, προσήγαγον τῷ Αστυάγει, μώλω εἐπίπροσ- 
. 7 .“ εἷνΝ Ν ͵Ζ΄ 

9ὲεν ποιούμενον τοὺς προσάγοντας, ὁτι εῶρω τὸ πρόσωπον 
“Ψ 7ὔ 3 »ἱδ Ε “, ΄ ζῳ » -“μ 

του πάππου ἡγριωμένον ἐπὶ τῇ “ἕο τῇ αὐτου. 
Ἢ Ν ΄, "»“᾿ » ΄ Ν “΄ 57 

Ἔν μεν δὴ Μήδοις ταῦτα ἐγεγένητο κώι οἱ τὲ ὥλλοι 25 
7 Ν » ᾿ς 7 οΥ ἣν ὮΝ ͵ὕ ἥν τ 5 Ογτγατῇ ἰἢ 

πάντες τὸν Κυρον διὼ στομῶώτος εἰχον κοὶ ἐν λόγω καὶ ἐν Ρἐπὰ5 τε- 
5 “ - ᾽ ᾿ Ν 7 "» ὟΝ ͵΄, ἀξδαηΐεγη 

ὠδαὶς" ὁ τε Αστυσγής, καὶ πρόσιεν τιμῶν αὑτὸν, τότε ἀξάυςαηε 
᾽ Μεᾶϊὶ πιᾶ- « ΄ δ᾽. ἃ ἜΜ ι. 7 Ὰ « Ὁ 

ὑπερεξεπέπλήηκτο ἐπ αὑτω. Καμβύσης δὲ, 8 τοῦ Ἰζύυ- κηο οῤὐπιΐ- 
ἢ “ ᾿ τ »-» ἋΣ ὐν δ᾽. ἴαῖὰ, 4 0- 

βου πατήρ, ἥδετο μεν πυνϑ ανόμενος ταῦτω ἔπει δὲ ἠκοῦ-- τὰ τὴ ΠΠῸ5 

᾽ δὰ ψἈ " δ Ν “" ᾿ ) 615 Ρὰ]- 
σεν ὧν ρος σή εργῶ ἡωυχειριζομενον τον Κυρον, οὐστεκώλει οἸτιτἀ πὸ 

οδρίαϑ 6- 
δτ 8Ὁ εὸ 
ἀϊοεάϊε. 

δ .“ ᾿ς ΄ ᾽ ΄ » 7 Ν Ν 

δὴ, ὅπως τὼ ἐν Περσώις ἐπιχωρίῳ ὠὡποτελοή. Καὶ τὸν 

ῬΠΠ]ΕΙρΏυ5 : νὰ κράπος ἥρουν πολλοὺς 
Βτεγη. κατὰ κράτος ΑἸτοτί, 

ἀνὰ κρώτος" καὶ] κατὰ κρώτος Παδοι 

ΑἸτοτγῇ. ᾿θεγ. Οορυϊαπι Οδῆδ]ϊο ρτὶ- 
ΤΩῸ5 ᾿ηίεγαϊ, 

κατέκαινον) ]αηῖ. [Πηρτ. Β4Π]. Μεὶ. 
ἔκαινον. ΑἸτοτί, ἐκάιον ῇς. 

μείξων)] Οτηΐϊῆι ΡΠ] ΕΙρῃυΚ ; τεέϊε : 
Ρυΐίο: πᾶ ἀδ ἰῃῇα}15 ἢ1Ώ1] ρτεθσεί- 
΄ι. 

24. ἀνήγαγεν] Ουεϊξ, Βτγεπη. ὠνῆγεν. 
ἀείηοερβ μᾶλλον χαίρων καὶ Ουε]ἢ, 
καὶ ἱπποκρατίᾳ Ἰπιογργείαίαγ εἴα τα 
ῬΒΙ]ΕΙρΡΏυ5. 

. ἔχων δ᾽ σῇ απῖ. οὐατὰ ΑἸτοτξ, ἔχων 

λέγειν ὅδ᾽΄)᾽ Ὡφσρ: ἀείποερβ ὄντα εἰδὼς 
Ουεὶξ, 

μόνος} Οτεϊξ, ΒτεπΊ. μόνος τῶν ἄλ- 
λων. ΄ 

αὐσοῦ)] ΑἸά. Ουε!ῇ, αὑτοῦ, 1αηῖ. 

ΑἸτοτῇ, ἑαυσοῦ, Οειείατηῃ ἰοσατλ πὰ πσ 
Ιαυάδι 5 1485 ἴῃ ἐπσέπροσθεν. 

25. ἐγεγένητο] [τ Εαἀ4, νεῖ. σα ΕἸ, 
Βοάϊ!. Βτεπι. ἐγένητο ΑἸτοτῖ, ἐγίνετο 
τη] εθαῖ ϑίερῃδημβ, 4] ἐγένετο εἀϊ- 
ἀϊι. ἀείῃμσερβ ἐπὶ στόματος ΑἸτοτί. 

ἐπεὶ δὲ] Εχ Ουε!ῇ, Βτεσα. ποὺ ῥτὸ 
ἐπειδὴ δὲ τεσερὶ: Ζειηθ. ἀδίποερβ ἔρ- 
γα ἀνδρὸς Ουεϊῇ. 

δια χειριζόμενον] 11 ῥτὸ διαπρωσαό- 

ῥέενον Ουε] ἢ. 
ἐπεκάώλει δὴ] Ἐχ Οαεϊῇ, δὴ δοοεῆηι. 
ἐσ χώρια ὠποτελοίη)] Μᾶῖρο διερῇ. 

εἴ Πραηο], ἔοτῖς ο ΠἰὈτῖθ ΟΔΌΓΙΕΙΙΙ ἐσί- 
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““΄ὦ τὸ » “ ΄ Β “ ε ᾽ ,, Ψ 

Κῦρον δὴ ἐντωύϑω λέγετωι εἰπεῖν, ὅτε ὠπιένωι βούλοιτο, 

ἣ ὁ πατήρ τι ἄχϑοιτο, καὶ ἡ πόλις μέμφοιτο αὐτῷ μή ἽΡ χ 5. ΚΟ ΜΠ ἸΡΟΣΘΥΆΡΑΒΕΝ ΝΣ 
δὰ τῇ 3 ᾿ Ἵ Σ Δ, » -“ Ὁ 3 " 

Τὼ οὖν Αστυαγει ἐδόκει ἀνωγκαῖον εἴνοωι Φποπεμπειν 
᾽ 2 Ε Νς τε 2 -“ο ΝΕ δ ον, 2 

αὐτόν. Ἔνθα δὴ ἵππους τε αὐτῷ δοὺς, οὺς αὐτὸς ἐπε- 
΄ “" 57 7 ᾿ Ἂς 3 ΄ 

Θύμει λαβεῖν, καὶ ἄλλα συσκευάσας πωντοδωπὰ, ἀπέ- 
. ἊΝ Ν -“ 5: ἣν . .« ᾽ 

πέμπε, καὶ διῶ τὸ φιλεῖν αὐτὸν, καὶ ὥμω ἐλπίδας με- 
“ 9, Ε 3 “-, 27 “3, ς Ν ) 

γάλας ἔχων ἐν αὐτῷ, ἄνδοω ἔσεσϑωι ἱκωνὸν καὶ Φίλους 

ὠφελεῖν, καὶ ἐχϑροὺς ἀνιῶν. ᾿Απιόντω δὲ τὸν Κῦρον 
») « ῖς. »“οηΕ Ν᾿ .-“, ᾿, 327 

προυπεμπον οὠπῶντες, καὶ παῖδες, κωι ἥλικες, καὶ αἂν- 
Π}. ΄ στο, ὦ ᾿ 7 » 2 

δρες, καὶ γέροντες, εφ᾽ ἵππων, καὶ ᾿Αστυαγής αὐτός" 
3...“ »" .“ Ἴ » 7 3 ᾽ τς ε 

Γ καὶ οὐδένω ἔφωσων, ὅντιν᾽ οὐ δακρύοντ᾽ ἀποστρέφεσϑεαι. 
» Ν 3 Ἂς »“ 7 ᾽ν 3 

26 Καὶ Κυρον δὲ αὐτὸν σὺν πολλοῖς δακρύοις λεγεέτῶι ὡπο- 
| -“ Ν δ “΄ “» 7Ζ 5 ἊΝ » 

χωρήσαι. Πολλὼ δὲ δῶρα διωδουνωί ᾧασιν ὠυτον τοις 
] « ΄ ἘΠ τ 7 ἤει ͵΄ ΄ ν 

ἡλικιωτῶιίς, ὧν ἈΑστυώγής αὐτῷ ἐδεδώκει" τέλος δὲ, καὶ 
Ἰ δ "ἦ Ἂς ἧς Ε Ν Ε] 7 “»“Ὕ" 7 »"»» 

ἥν εἰχε στολήν τὴν Μηδὶκὴν ἐκδύντω δουναί τινι, δηλῶν, 
“ » ᾿ς ΕῚ 7] Ἂς Ψ 

β οτί τουτὸν μωλιστῶ ἠσπάζετο. ἼΤους μέντοι λωβόντως 
Ν Ὄ ἊΝ ἊΝ “ἢ 3 Ι 5 »“ 

Ι καὶ δεξαμένους τῶ δῶρα λεγέτω, Αστυώγει ὠὡπενεΎκειν" 
Ι Ν ] 7 5 ἐν δ 

᾿Αστυάγην δὲ δεξάμενον Κύρῳ ἀποπέμψαι" τὸν δὲ πόλιν 

χερα ἐπιτελοίη Ἀπηοίαν![, Βτοάθοι5 
ετἰὰ πὶ ἐπίχειρα Ροίαϊς εχ [115 {ΠὈτὶς, 
ἐσιχείρια ἐπιτελοίη Ουε!ῇ, ἐσιχώρια 
ἐπιτ. Βταίη. 

Καὶ πὸν Κῦρον δ.]} Καὶ ὃ Κῦρος δὲ 

Ουε!ῇ. καὶ ὁ Κῦρος Βταπη. {Π1τάτπὰ8 
Γοτὶ ρῖαγαπι ᾶρεῖ ΑἸτοτί. 

τσατήρ τιὶ Μυτγεῖας τε τηδ] δῖ. 
μέμφοιτο αὐτῷ) ῬτοποπΊεη εχ Αἰ- 

τοτῇ, οσαπὶ ΕἸ(ΟΠοτο Δ6] ηχὶ. 
Τῷ οὖν] συε!ξ. καὶ τῷ ᾽᾿Ασα. δὲ ἐδό- 

χει εἶναι ὧν. Βταπη. Τῷ οὖν δὲ Ασα. 
ἥσσους σε] Οοραΐϊατα Οαεϊῇ, οπηϊτ- 

εἰ : αὐτῷ δὴ, οὗς ἐπεθύμει Βτεπι. 

τσαντοδασὰ]) Ουε!, πολλὰ ἔπεμπε. 
Ἐτάτη Βταπι. 

μεγάλας ἔχων] Οαε], Βγεπι, ἔχων 
μέγαλας. ΑἸτοτί, ἔχειν μεγάλας. 
᾿ς ὅντιν οὐ δακρύονα᾽) Βτοτη. ὠποτρέ- 
πεσϑαι Ὠδθεῖ : ΑἸτοτί, ὅν σις οὐ δακρύ- 
ων ἀπετρέπετο. ἴῃ ΡΟ Ι͵ΙΘπΊα ἰδΠΊΘη 
νοῦς ἀσθὶυβ Ὠθτεῦας Ναροὶ, αὶ 11- 

Ὀγαπλ σοηίαΐ, Τοααεθπάϊ τγαίϊο εἱ 
εδαδθηλ ἀρὰ Ρ]αίοποπὶ ΤἬὨςϑιδεὶ {εξς, 
22. καί φαμεν οὐδένα ὅντινα οὐ τὰ μὲν 
αὐτὸν ἡγεῖσθαι τῶν ἄλλων σοφώτερον, 
σὰ δὲ ἄλλους ἑαυτοῦ, ὙΠιυογά. 3, 39. 
τίνα οἴεσϑε ὅντινα οὐκ ἀποστήσεσθαι. 
Π ΘΓ πὶ 3, 46. 

26. λέγεται ἐποχ.} Ουε!ξ, αὐσὸν 
λέγεται σ,. τ΄. δ. ἀποχ΄. 4αετ (δα Γ 
Ζευπηα. [ἃ εἴαπη Βιεηι. πὶ αυοά 
δάκρυσι ὨαΌΕΙ. 

φασὶν αὐτὸν] Οτάϊπετῃ [τὰ ᾿πνοτγίῖς 
Ουε!ῇ. εἰ Βγεην. δῶρα δοῦναι ΑἸτοτῇ. 

σὴν Μηδικὴν] Ατιϊσαϊαπι [ὰπ|. ΑἸά. 

ΙΠπηρτ. ΒΑΠ], Με]. οπηϊτταηξ. 
δηλῶν ὅσ] Βερα]!α δηλῶντα ροῆα]α- 

Ὀδί ; αἱ Δἰκογῖ, Πρ τ δῆλον ὅτι σούτῳ, 
ὃν μι. ἦσπ'. Οδίεγατη Αγαίρε ἀδάϊι νε- 
ἤθη. 60 νυν τς 1: 

ἀπενεγκεῖν) Ζαηῖ, ΑΙά. Πηρτ. Βᾶ- 
Ώ1]. ΜεΕΙ. ἐπσεν. 
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' 

» ’ » , Ὁ »“ ἣν κα , 

τε ἀποπέμψαι εἰς Μήδους, καὶ εἰπέϊν, Ὦ, πάππε, εἰ 
7 7] 2.5 ς Ὰ Ἂ » ᾽ 9} 

βούλει με καὶ πάλιν ἰέναι ὡς σὲ, μὴ αἰσχυνόμενον, ἔω 
9, » φΦ' Νΐ ΄ » 7,7 Ὰ “»" » 7 

ἔχειν, εἰ τῶ τι ἔγω δέδωκα" ᾿Αστυάγην δὲ ταῦτα ἀκού- 
5» “ ε "“, ᾽ ΄ 

σώντω τοιήσωι, ὠσπερ ὁ Κυρος ἐπέστειλεν. 
» Χ “ -“" ͵7 2 ἴω -“΄ 

Εἰ δὲ δεῖ καὶ τταιδικοῦ λόγου ἐπιμνησϑήναι, λέγεται, 27 
. » ΕῚ 7] ΕῚ » ἄν 3 » 

ὁτε Κυρος ἀπῆει, καὶ ἀπήλλαττοντο ἀπ᾽ ἀλλήλων, τοὺς 
᾿"»ο “-“ῸὉ“ἷ ἢ ΄"“- Ὁ" ͵7͵ ΕἸ Ἂν 

συγγένεις, Φιλουντῶς [τὸν Κῦρον] τῷ στόματι ἀποπεμπεσ- 
-. ἂν, ͵ » Ν Ν "»"»Ἑ ΠῚ] ο-“ "“ε 

9.α: αὐτὸν νόμῳ Περσικῷ" (καὶ γὰρ νῦν ἔτι τοῦτο τοοιοῦσι 
΄ 27 ΄ .“ ͵ 7 Ἂ " 

Πέρσαι) ἄνδρα δὴ τινα, τῶν Μήδων, μώλω κῶλον καγώω- 
Ν ΕΝ ᾽ “»ἭἌ 7 4 » “» 7 

ϑὺν ὄντα, ἐκπεπ λήχϑαι πολὺν τινώ χρόνον ἐπὶ τῷ καλ- 
- 7 ε Χ «7 Ἂς "»“, » 

λει τοῦ Κύρου" ἡνίκω δὲ ἑώρω τοὺς συγγενέις Φιλουντας 
ἃς ς “" 3 Ἀ ἜΝ ᾽ »- 

αὐτὸν, ὑπολειῷϑηναι" ἐπεὶ δὲ οἱ ἄλλοι ἀπῆλθον, σπροσ- 
-“ “Ἢ 7 Ν Ε »“ 3 Χ ΄ ᾽ ΄ 

ελϑεὶν τω Κύρῳ, καὶ εἰπεῖν Ἐμε πω οὐ γινωσκείς, ὦ 

Κῦρε, τῶν συγγενών ; ; Τί δὲ, εἰπεῖν τὸν Ἀυμαι ; Ἦ καὶ 

σὺ συγγενὴς εἰ; 

τὸν Κῦρον, καὶ ἐνεώρως μ9ι" πολλάκις γὰρ δοκῶ σε 

Μάλιστα, φάναι. Ταῦτ᾽ ἄρω, εἰπεῖν 

ΜΝ εκΚε (δα νι]. 6, 16.) (ὐαχεῖ Ἰοσ ΠῚ 
37γ).3. ᾳὰὺἱ ΧΥ. τ }}ΠΠ1Δ σορπαϊογα πη τα- 

ὦ ττάπ σε} ΟΕ], εἰ βούλει, ὦ πτάσ- 
σε ἐμὲ καὶ αὖϑις. ἰάσπι φρο σὲ ἴῃ 
ΤηλΓρίης ἡδέως δἀάϊτ. 1ὴθογ Οαῦτ. κβ᾽8 ἰπ εἐχεγοίϊα ΠγΪ πιεγηογαΐ, εἴ 
σὶ ἡδέως καὶ μή. Βτεπι. εἰ βούλει ὦ σοτηρᾶτγατγο Ἰαῦεῖ ΒΙΙ ΠΟμ τὺ ἀδ τορηο 
τυάππε ἐμὲ---οἰέναι εἰς σί. ΑἸτοτί, καὶ Ῥετγίδγαγη Ρ, 132. ΕἸ πε πη πὰς 
τυάώλιν ὡς σε ἡδέως καὶ μή. ἴῃ πηᾶτρίης δ( Ουτίατη. 
ἐένα, δἀάϊτυτ. 

εἴ σῳ «ἡ ΑἸιοτῇ, ὅσῳ σι. ἀείποερβ 
ἀπέστειλεν Ουεϊξ. Βτεῖη. τισι! πὶ 
δηΐε Ογτγὶ ποπηεῃ οὐηϊτς ΟΕ]. ΑἹ- 
τοτῇ. 

27. ἐπιμνησθῆναι) [1 ΡΥῸ μνησθῆναι 
Ουεὶῖ, οὐπὶ Βτεῖη. ἰάετη ἀεϊποερβ 
ἀπηλλάσσοντο. 

τοὺς συγγενεῖ) ΗΌΠΟΙ πΠΟΠΊΪΠΙ5 
πὰ τἰ5 {τ ατα5 ἃ τερα. Ηΐϊπο Πάγὰ5 
Ῥτϑοτηϊ ἰἴοσο Ζογοῦθδθεοι οι πὶ ἄρρεὶ- 
ἰατὶ νοϊαϊε σορῃαίατη Πδτὶϊ, παιγαηῖα 
Τοίερῃο Απιὶᾳ. χὶ. 3. ὲ Αἰεχδη- 
ἄτο τεΐετε Ατγίδηυβ Αηδὺ. 7. καὶ 
ὅσους (τῶν ἹΤερσῶν τοὺς ἐπιλέκτους [01}}- 
Οοἴ) συγγενεῖς ἀπέφηνε, τούτοις γε νόμι- 
μον ἐποίησε φιλεῖν αὐτὸν μόνοις. Ἦφο 
ρὰπῃ Οδίδαθομο δά Αἰπεηθαπ Ρ. 
99. εἰ Ηυιοπίηίοηρ Ζευπε. ΔΔάάιε 

σὸν Κῦρον) Ηοσ ἀπο νεγθα οτηϊττὰπε 
Ουεῖε, Βγεπι. ΔΙτοτγῇ. σαστα ΡΏΠΕΙΡ ΒΟ; 
ααᾶτα Τξοϊαῆι Ζευπε. 

ἄνδρα δή σινα]) ἔχ υπὰ ΠΠηρυ. συ 

αὰᾷ δοϊς Βταπι. δὲ τεοερῖς Ζευπα. 
μάλα) Ουε!ῇ. ἄνδρα. ἀεῖποερ5 ἐσι- 

πεσλήῆχϑαι οσαπὶ [δυποϊανίδηα ἴε- 
ουπάᾳ νΥεϊῆας ἀεάϊε. 

τυολύν τινα) ἴτὰ εχ Ουεῖϊῇ, Βτετ. 
ΡΓῸ τγολὺν δὴ Ζευηπε, τυολὺν δή τινα 
ΑΙκοτῇ. 

τί δὲ] συεϊῇ, Βτεπι. ΑἸτογῇ, ῬΏΠΕΙ. 
σῷ δὲ, [εἀ ἴπ ΑἸτοτῇ, ἔμεγαι δηΐθα σί, 
Ιάετῃ ΑἸτοτῇ, [εαᾳαθηβ σὺ οἰ τς. 

ἐνεώρας] Βτεηι. ἐνορᾷ, αἱ ΡΒΠΕΙρΡΠυ5 
νετίῖτ. ἀεδίηοερβ τυοσλλάκις γάςφ σε δο- 

κῷ Ουεῖξ, πολλάκις δοκῶ γὰρ ΑἸτοτῇ. 
ἀεϊπάς τοροσελοεῖν γάρ σοι, ἔφη, ἀεὶ 
βεουλ. νὴ τοὺς 3. ΑἸιοτῖ, ἀαΐ. 



“4 ΟΥ̓́ΒΙ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝ“Α͂ 
͵΄ὕ » » »᾿ 7 ϑ΄ῴἂς 

γιίγνωσκειν τοῦτο «ποίουντῶ. Προσελϑεῖν γὙῶρ σοι ὧει 
7, 93) Ν Ν ἮΝ » .Ζ 3 

βουλόμενος, ἔφη, νὴ τοὺς Θεοὺς, ἠσχυνόμην. ᾿Αλλ᾽ οὐκ 
3} " δι “Ὁ “ “7 τ} Χ 

ἔδει, φάναι τὸν Κῦρον, συγγενὴ γε ὄντα ὥμω δὲ προσ- 
»"-» 9 -“ἷὉ . 

28 ελϑόντα, Φιλησαι αὐτόν. Καὶ τὸν Μῆδον φιληϑένταω, 

ἐρέσθαι, Ἢ καὶ ἐν Πέρσαις νόμος ἐστὶν οὗτος συγγενεῖς 
»-ὦ, Ψ 7 . 3 5 ΄ 

φιλεῖν; Μάλιστω, ᾧάναι, ὅτων γε ἴδωσιν ἀλλήλους 
ΟῚ 2 5 ἜΤ ὧν « ἣ΄ ἦ 

ὠπίωσί τοι ἀπ᾽ ἀλλήλων. ᾿Ὥρω ἂν εἴη 
57 « ὯΝ 7 .- Ε] ΄ ΟῚ ἊΣ να 

σοὶ, εῷη ὁ Μῆδος, πάλιν φιλεῖν ἐμε ὠὡπεέρχομῶιν γῶρ, 
ε Ἄς “ « Ν -» Χ ΄ 
ὡς οροῦς, ἤδη. Οὕτω καὶ τὸν Κυρον πάλιν Φιλησαντω, 

« Ὑ ἊΣ 

Καὶ ὁδόν τε οὔπω ταολλὴν 

διὼ χρόνου, ἥ 

ἀποπέμπειν, καὶ ἀπιέναι. 

διηνύσϑωι αὐτοῖς, καὶ τὸν Μῆδον ἥκειν πάλιν ἱδροῦντι τῷ 

ἵππῳ. Καὶ τὸν Κῦρον ἰδόντα,, ᾿Αλλ᾽ ἤ, φάναι, ἐπελά- 

Θου τὶ, ὧν ἐβούλου εἰπεῖν, Μὰ Δίω, φάναι" ὠλλ᾽ ἥκω 

διὰ χρόνου" Καὶ τὸν Κῦρον εἰπεῖν, Νὴ Δί᾽, ὦ σύγγενες, 

δὶ ὀλίγου γε. ΠΠοίου ὀλίγου, εἰπεῖν τὸν Μῆδον ; Οὐκ 

οἰσίδω, φάναι, ὦ Κῦρε, ὅτι καὶ ὅσον σκωρδωμύττω χρό- 

γον, πάνυ πολύς μοι δοκέι εἰνωι, ὅτι οὐχ ὁρῶ σε τότε, 
»“" "7 " »Ἥ Ν Ν "“ 7 2 

τοιοῦτον ὄνττω ; Ἐνταῦθα δὴ τὸν Κυρὸον γελώσωι τε ἐκ 
5. ΝΡ ἧς { Ψ Ν 5 » δ' γ δρ "8 7 

Τῶν τρόσϑεν δακρύων, Κῶ εἰπεῖν ουτῶ οὐπτιοντῶ Χγαρβεῖν, 

νὴ τοὺς} Οπε]ῇ, ναὶ μὰ ποὺς, ΒτΕΠ,. 
μὰ «τούς. 

οὐκ ἔδει) Ουε]ῇ, ἤοο ἴῃ πιδῖρίπε 
Παθεῖ, ἴῃ (εὶς σοπῖγα οὐ δοκεῖ. 

,8. ἦ καὶ] Βτεπι. εἰ καί, ρᾷ]ο δηίεα 
ἔρεσϑαι ΑἸτοτΕ, 

εἴη σοὶ, ἔφη) Εάἀά4. νεῖί. στη ΑἸτοτέ. 
ἔφη εἴη σοι. τηᾶῖρο ϑιερῆ. εἰ ΤΠ θηο]. 
εἴη, ἔφη ὁ Μ., ττάλιν σε φιλεῖν. ΘΕ]. 
ὥρα ἄν ἔφη ὁ Μ. μάλα σ΄. σὲ φ. ἐμέ. 
Βτγεπι. ἄν εἴη, ἔφη ὁ Μ. μάλα τσάνυ σε 
φιλεῖν. οἵ, ρτὰ δά 1, 4.13. 

Οὕχω καὶ τὸν Κῦρον) Ιη Εάἀά. νεῖί. 

εἰ Αἰτοτγῇ. οὐ πα πὶ οὕπω ῬὨΠΕΙ μας 
αἱ ΟυεἸ. δά ρτοοοεάθηβ ἤδη γθτυ τ, 

ὁδόν σε οὔπω) ΑἸτοτῇ, ὁδὸν οὔπω διελη. 
κὐχοῖς τοολλήν. ἰδ. οπηηθ5 ἃηΐα 
γγεϊῆδηδιη διεληλύσϑαι Ὠαθεηῖ. [πῃ 
ΠΟΙ5 Βτοάδοεὶ Ἰερίτασ διεληλυσϑέναι» 

οτγεᾶο ρτὸ διεληλυϑέναι : ἰάεπι αἷξ 1105 
Οοαϊοεβ. διανύσεσθα, Παθετε ; νο]αϊῖ 
ἴοτιε διανύσασϑαι. 1π τηᾶτρῖπε δίερῃ. 
εἰ [μρὰηο]. ἀπποίδιαγ Ἰεέϊιο : διηνύ- 
σϑαι αὐτοῖς. γραῷ. καὶ διανύσασθαι 
αὐτούς. (ὐὰο! , διηνύσϑα, αὐφοὺς, ΒτΕΠ- 

διηνύσϑα, αὐτῷ. Ἐτίάπηχ ΡΒΙ]ΕΙΡ μα 5 
αὐτῷ εἐχρτοίῆε. 

ἥκειν πτάλιν] Βτεπι, τσάλιν ἥκειν. 
ἀείηςερϑ ἱδρῶντι 1απ|. ΑἸτοτέ, 

ἐπελάϑϑου)] πὶ. ΑἸά. ἀσπελάϑου, 
ἀείησερμβ ἠβούλου Οαε]ῇ,. ρΡοί εἰπεῖν 

ναΐμο ετὰῖ δηΐς Ζειηϊαπι οὐ μὰ δία, 
[εὰ οὐ οπχϊταπε πε]. Βτεῖι. ΑἹ- 
τοτγῇ. 

τσρόσϑεν)] ΟΕ. ἔμπροσϑεν----ϑαρσεῖν 
ὠπιόντι, τοαρίσται. Ἐκίατα Βτετη. 
ἐμσρ. [εὐ ϑαρσεῖν ἀπιόντα. ῬὨΙΕΙΡ Πα 
ὠπιόντι ΕΧρτοίΠι, 



ΠΠΒΕᾺ 1. ΘΑΡ. ν. 45 

ὅτι παρέσται αὖϑις ὀλίγου χρόνου" ὥστε ὁροῖν σοι ἐξέσται 
Ὰ 7 3 ὼ; 

κῶν βούλη ἀσκαρδαμυκτεί. 

ΓΆΡ Ψ. 
" Ν » . » ᾿ ΕΙ ΄ 3 

Ο ΜΕΝ δὴ Κυρος οὑτως ἀπελϑῶὼν εἰς Περσας, ενι- ἐγέδες ; 
{γᾶ [ἃ ξ} 15 

Καὶ τὸ μὲν τηοάεῆε εἰ 
ὡ Ἔχε ΡΨ Ε- ἤτεπας 1ε- 
ἐσκώσστον ὠὕτον, ὡς ἡδυπωϑ εἰν μέμω- εἰτναὶβ αΐ- 

ε7 488 δὰ φἰδ- 
εῶ-- ἰετὰ νἱ τε πὶ 
.ᾧ. 5. 8 

ἐν Ῥετγῇϑβ ρτθ- 
᾿ λοι γι ) ν » ͵ ᾿Ξ ᾿ ὖὰ ».» Βοίυγ δχ- 
εορτὴ εὐωχίῶ τὐροσγένοιτο, ἐπιδιδόντω μῶώλλον ὠυτον τοῦ ετοϊτυὶϊ, αὶ 

ς “" ΄ » ΄7 Ν τ Ἔ κ 7) Ὀγαχατῖ 
εαύτου βέέῤρους ἡσϑάνοντο ῆ προσδεόμενον, κῶώΐι ὥρος τοῦ- ταϊτίίτυτ δὰ- 

λ Χ ᾿ ᾽ ὅς Ὕ ᾿ ΧΙ ο σοηϊτᾷ 
τοῖς δὲ κωι τὠλλω κρατιστευοντῶ οῦτον εώβθῶων [περὶ Αὔγτῖοϑ. 

« « »"» ΕἸ -“, ἊΝ 7 ς 4“ Φ΄  ΘὌ 

ὥπῶντω ἑωυτῶν ]" ἐνταῦϑα δὴ σόύλιν ὑπεπτήσσον οἱ ἡλίι- 

κες αὐτω. 

ΗΝ ᾿', »᾽ » »» ΄ ΄ 

αὐτὸν λέγεται ἔτι ἐν τὸς παισὶ γενέσθαι. 

τρῶτον οἱ τταῖδες 
Ἀ ᾽ Ζ ε ΕἸ Ἃ ΕῚ ΦΗΝ 

ϑηκὼς ἐν Μήδοις ἥκοι" ἐπεὶ δὲ καὶ ἐσϑίοντω αὐτὸν 
.“΄ Ν » « ΄ δ ΕΝ 

θων, ὥσπερ καὶ αὐτοὶ, ἡδέως καὶ ταΐίνοντω, καὶ εἴποτ 

Ἐπεὶ δὲ, διελθὼν τὴν παιδείαν ταύτην, ἤδη 

εἰσήλϑεν εἰς τοὺς ἐφήβους, ἐν τούτοις αὖ ἐδόκει κρατισ- 

τεύειν, καὶ μελετῶν ἃ χρῆν, καὶ καρτερῶν ἃ ἔδει, καὶ 

αἰδούμενος τοὺς πρεσβυτέρους, καὶ πειθόμενος τόϊς ἄρ- 

χουσι. Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου, ὁ μὲν ̓ Αστυάγης ἐν τοῖς 

Μήδοις ἀποθνήσκει" ὁ δὲ Κυαξάρης, ὁ τοῦ ᾿Αστυώγους 

παρέσται αὖϑι.)] Μαυτεῖΐ οοττε- 
δτοπεπὶ νυϊρατὶ αὐτοῖς Ρτοοῖα], οἵ 
τεάδξαπάϊ ποιοηεπὶ τεπιϊαθγοπη ψγεῖ- 

προσγένοιτο} ἙΕάά. νεῖτ. οὐατὰ ΑἹ- 

τοτῇ. τοροσγίνοισ᾽ ἄν Ουε]. εἰ Βτεπλ. 
γένοιτο. 

15 Ογτὶ. 
ὁρᾷν σοι ἐξέσται. ΑἸά. 1 πηι. [ἤπρτ. 

Βαῇ]. Μεὶ. ἔξεσσι. Οὐε]ῇ, ὁρᾷν «σαρέ- 
στα, κἀν βούληται--εκτεί. ἘΕτίαπη 
Βτεπὶ. ὁρῶν ἐξέσται, ηυοά τεςερίϊ 
Ζευης οὐπὶ βούληται ἴῃ ἰοοὰπῃ νεῖε- 
τὶ5 βούλῃ. 

ι. εἰς Πέρσας] Οαεὶξ εἰ Βτεπη. ἐν 
Πέρσαις, αὐ ῬΠΠεΙρῃα5, ἀείηοερϑ 
ἸΙάεπι ἸἰὈτὶ Γοτῖριὶ ἐνιαυτὸν λέγεται ἐν 
σοῖς τοαισὶν ἔτι γενέσθαι. Τῃ ΑἸτοτ, 
Αἰϊε πᾶ τηᾶπὺϑ8 ἔσι ΡΟΙῇ τσαισὶν Ἰηςοταϊι. 
γαϊρο ροῖ ἐνιαυτὸν δἀαϊτατη μὲν οπλὶ- 
ῃ. 

ἐν Μήδοις  ἀείησερϑ μεμαϑηκὼς οοἷ- 
Ἰοςαῖ συεϊξ, 

καὶ αὐτοὶ] Οορυΐαπι εχ Ουεϊξ, δά- 
[οἰνις Ζεαης. 

καὶ τἄλλα] ἴῃ Ουεῖῖ, ἀεεῖ καὶ, εἰ 
ἀεϊποερβ νεγρᾶ τσερὶ ἅπαντα ἑαυτῶν. 
ΑἸιοτῇ. ἕἑαυτῶν τἀπῖὰπὶ οτηϊῆς. Ετῆ 
τυερὶ ἅπαντα τἄλλα Ἰυπξδὶ ροῆξεητ 
Α]ἴα5, Πὶς ἰάσήξῃ τἄλλα ηἰπηῖβ Ἰοηρα 
το]εέζαπὶ ἀρρᾶγεῖ : ἰρίῖωσ Ὀεης ἔε- 
οἰἤξ νιἀείαγ ϑίθρῃδηυβ, αὶ ἴῃ Ἐάϊ- 
τίοης ἰεουὰπάα νεγθα ἃ ΟΘυεϊΐ. οταῇα 
(εοἱαῆι; Ζεαπίὰβ ἄὰσο τηοάο τσερὶ 
ἅπαντα (ερστεράνϊι. 

αὐτῷ) Αυε!ῇ. εἰ Βτγεπ. ργοποπΊθῃ 
δηίε οἱ ἥλικες Ροπθηίΐ, 

διελϑὼν----ἤδη}] ΑἸτογῖ, διῆλϑε----καὶ 
εἰσῆλθεν εἰς ἀδῖ. 

ἃ χρῆν] [τὰ Ζοιαπίαβ οὐτὰ ῬΠΠ]ε]. 
{οτῖρῆς ρῖὸ χρὴ; ἀείποερβ ὥ ἔδει 
Ουεϊξ, οπχίτεῖς. 



Ο 

“6 ΟὟΒῚ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝΑ͂ 
»-5ὋἬ᾽ Ἐν 3 ᾽ ΓΙ Ὶ 

σαῖς, τῆς δὲ Κύρου μητρὸς ἀδελφὸς, τὴν ἀρχὴν ἔλαβε 

τῶν Μήδων. Ὁ δὲ τῶν ᾿Ασσυρίων βασιλεὺς, καταστρε- 

ψάμενος μὲν πώντας Σύρους, φῦλον οὐ μικρὸν, ὑπήκοον 
Ν Ζ Ὀ ΤΙ ὴ ΄, ὔ ς 7 ἀκα 

δὲ πεποιημένος τὸν ᾿Αραβίων βασιλέω, ὑπηκόους δὲ ἔχων 
“Ὁ ἮΝ 7 [4 Χ Ν νὴ ωΝ 

ἤδὴ καὶ Ὑρκανίους, ττολιορκών δὲ καὶ Βακτρίους, ἐνόμι- 

ὧν, εἰ τοὺς Μήδους ἀσϑενέϊς ποιήσειε, τσάντων γε ἂν τῶν 
᾿“ ς 7 » 5 Ζ ἣΝ “ δ ᾿- 7ὔ 

πέριξ ῥαιδίως ἄρξειν" (ἰστχυρότωτον γὼρ τῶν ἐγγὺς Φύ- 
Ἀν » δ. ᾿ «“ Ν κέ ᾿, " 

λων τοῦτο ἐδόκει εἶνω!) οὕτω δὴ διωπέμπει τρός τε τοὺς 

ὑφ᾽ ἑαυτὸν τσώντας, καὶ τρὸς Κρόϊσον τὸν Λυδῶν βασι- 
΄ Ν ἊΝ ἷΝ Γνι Ν Ἀν 3 3 

λεῶώ, κω! Ὡρὸς τὸν Καππαδοκῶν, καὶ τῦρος Φρύγας ὧμ- 

Φοτέρους, καὶ πρὸς Καρας, καὶ Παφλαγόνας, καὶ ᾽ν- 

δοὺς δὲ, καὶ τρὸς Κίλικως, τὰ μὲν διωβάλλων [πρὸς 

αὐτοὺς] τοὺς Μήδους καὶ Πέρσως, λέγων, ὡς μεγώλω τε 

εἴη ταῦτα ἔϑνη καὶ ἰσχυρῶν, καὶ συνεστηκότα εἰς τὸ αὐτὸ, 
3 Ψ 5 ΄ ἐδ Σ᾿ ΩΝ Ἷ ὔ 

καὶ ἐπι γωμίως ὡλλήλοις πεποιήμενοι εἰεν, [καὶ συνεστή- 

2. τὴν ἀρχὴν ἔλαβε] Βτετη. εἰ 110 Ὲτ 
ῬΠΠΕΙΡΗΙ σὴν βασιλείαν εἶχε. 

μὲν «ττάντας)] Αἰτοτγῇ, μὲν οτμϊτῖ : 
οὐπὶ Βαά, νεῖ. χκατασαρατευσάμενος 
Βτεπῖ. 

οὐ μικρὸν] Βτεπη. εἰ σπε]ῇ, τσώμοσι- 
λυ, Οεἴογαπι ᾿Ασσυρίους ΡΓῸ Σύρους 
Οπεὶξ, 

σὸν ᾿Αραβίων] Οπεϊξ. σῶν, αἱ (εξ. 
3. Επά. νεῖϊ. σῶν Λυδῶν, εἰ (σε! , τῶν 
Κασσαὃ. 

καὶ Βακτρίους) Οορυΐατη Βάά. νεῖ, 
ουπὶ ΑἸτοτῖ, οπχιτταπί. 

τυάντων γε ἄν τῶν] ΟΑπε]ῇ. ἄν οπηῖτ- 
τι ; ΑἸτοτί. τσάνσων αὐτῶν. ΜΙΗΙ εἰ 
γε σὰπη ἄν σορυϊαίατη, εἴ ἀεϊπάδ ἱρ- 
(τὰ ἄν ἕατατο δαἀάϊτατη ἱποοτηγηο- 
ἀππὶ νιάστατ. 

τοῦτο ἐδόκει] Οτάϊηεπι ἰηνετγῖς ΑἹ- 
τοτί, 

3. διαπέμσπει)] [τὰ Θυε] ἢ, ρτο πιε- 
ἄϊο, αυοὰ παῦεπῖ Ἐαά. δηΐα Ζευ- 
πίατη. ᾿εΐηοαρβ τῶν Λυδῶν οατὴ Κάα. 
νοὶ, Οε]ξ, Ἰάεπι ροῆεᾷ τῶν Καππαδ., 
οὐπὶ ΑἸτοτῇ, 

Φρύγας} Ομεϊῇ, σοὺς δάάϊ, οταὶ- 
βεήαὰς ἤςσ ἀείποερβ ἱπάιαϊ ρορυ- 
Ἰογατη : καὶ τυρὸς τοὺς Παφλαγόνας 
καὶ ᾿Ινδοὺς καὶ τυρὸς Κᾶρας καὶ Κίλι 

χας. Βιεῖη. τρρὸς Παφλ. καὶ ᾿Ινδοὺς 

καὶ τορὸς Κ, εἰ ἤς εἰἰατι ΒοάΪ. ουπὶ 
ῬΠΙΕΙΡΠο. 

διαβάλλων] Αηἴας ἢος νεγθυτῃ καί. 
ναϊροὸ ροῆπίαπιὶ οὔϊῆϊς οαπὶ Ομ. 
Ζευπε. 

[πρὸς αὐτοὺς] τοὺς] ΝΌΪΡΟ ετγαῖ δηΐς 

Ζευπιατη τυρὸς αὐσοὺς Μήδου;. Ιη 
Οαεϊῇ. εἢ τοὺς Μήδους οὐ 5 ἀπο- 
Ὀὰ5 νοσϑθ}}8 τορὸς αὐτοὺς, υπάς 
Ζευπε τορὸς αὐτοὺς τοὺς ἀξάεται, ψετ- 
Ὀ15 τὰ μὲν Δηἴε καὶ διωβάλλων (αι 16- 
Βιίατ πη γε Κα π8) ΟἹ δῶρα καὶ 
χοήμασωα διδοὺς, τὰ δὲ δα] πέϊα ἔα δ, 
Γαϊρὶοσαῖαν ΝΥ εἶκε ; σετῖα τὰ μὲν ποι 
Παδεῖ, φαοα 1ΠΠ| τείροπάδαϊ ἴῃ αἰΐεγα 
ΟΥΔΙΙΟΠΙ5. Ράτίε : εἴ τοπιεῖα πὲς αἷϊὰ 
δα διοτίταῖς Ζειπε σὰ δὲ λέγων ἀδαϊε: 
΄υᾶπὶ σοτγγεδιϊοηθπη ταδὶα τε]θοϊῖ 
γνεῖκο. Ναπι ηυ8 ροή λέγων [ὲ- 
αασπηίμτ, οοητ δ ηἴαγ οὐηηΐϊα ΨψΕΓΌΟ 
διαβάλλων, πες [πὶ δῷ [11 σα] απχηΐᾷ 
ἀϊνετγία. ΡὨΠΕΙΡΏυ5 ταπηθη τὰ δὲ τεά- 
ἀϊα!ῆε νιάδτυγ; δἴᾳαθ οπιηΐηο 8]1}- 
αυϊά πίε ρατγιϊοϊρίαπιὶ λέγων ἀεεῖ, 
ψε]ατ! σοραϊα καὶ, ΄συᾶτη [ἰργαγὶιι8 
ΔΙΙθηῸ ἴοοο ἃηῖε διαβάλλων ροίαυϊῆε 
ταὶ νι άεῖατ. 

ταῦτα ἔϑνη) ΒΙ(ΟΠΘτὰ5 τεξὶς ταῦσα 
σὰ ἔϑνη σοττρὶτ, 

[καὶ συνεστήκοιεν εἰς ἕν] Ηφες νεῖῦᾶ 
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, “Δ ͵7 » » » Ἂς ι 

ποιεν εἰς ἕν, καὶ κινδυνεύοιεν, εἰ μή τις αὐτοὺς φϑάσας 
» ΄ » «“ “ »"» » »"“" 72 ΄ 

ἀσϑενώσει, ἐπὶ ἕν ἑκώστον τῶν ἐϑνῶν ἰόντες καταστρέ- 

ψασθϑαι. 

μενοι, συμμαχίαν αὐτῷ ποιοῦνται" οἱ δὲ, καὶ δώροις καὶ 

ς ν "“" ᾿ 

Οἱ μὲν δὴ καὶ τοῖς λόγοις τούτοις πειϑό- 

΄ Ε Ν Ἂς ἴων “- 2 

χρήμασιν ἀνωπειδγόμενοι" πολλὰ γὼρ καὶ ταῦτω ἥν αὖ- 
τ᾿ Ἁ ξ ὡ ΄ο“ῳ » ΕῚ ᾿ς 

τῶ. Κυαξάρης δὲ, ὃ του Αστυόγους παῖς, επεὶ ἡσθά- 4 
7 “ν᾿ ΧΝ Ν »“Ὕ ΄ 

γετ τήν τ᾽ ἐπιβουλὴν καὶ τὴν παρασκευὴν τῶν συνιστωμέ- 
2 » «. ᾿ ᾽ ΄ ε » "ἡ - 

γων ἐφ᾽ ἑαυτὸν, αὐτός τε εὐθέως ὅσα ἐδύνωτο ἀντιπῶώ- 
,ὔ Ν "» ν᾿, δεν ἢ ͵΄ ς 

ρεσκευάζετο, καὶ εἰς Πέρσως δὲ ἔπεμπε πρός τε τὸ κοι- 
ἊΣ Ν » Ἂς 57 

νὸν, καὶ πρὸς Καμβύσην, τὸν τὴν ἀδελφὴν ἔχοντα, καὶ 
Ζ ᾽ ὰ 7 Ἁ Ν »“, 

βασιλεύοντα εν Περσαις. ἔπεμπε δὲ καὶ πρὸς Κυρον, 
7 ᾽ -“" "»“, 3) ᾽ »Ἥ »"» 5» δ »“Ὕ 7 

δεόμενος αὐτοῦ πειρῶσαι ἄρχοντα ελϑεῖν τῶν ἀνδρῶν, εἰ 
΄ ΄ ἢ “ Ὑ Ἂ, 

τινῶς πέμποι στρωτιωτῶς τὸ [Ϊερσων Κοινὸν. Ηδὴ γαρ 
4(ν τ "»“΄ δ Ν .. ἢ ᾽ »» » ͵, δὲ »" 

καὶ ὁ Κῦρος, διατετελεκὼς τὰ ἐν τόις ἐφήβοις δέκα ἔτη, 
» »“" ͵7΄ " 7) τῇ «“ Ν ἀξ “᾿ 

εν τὸς τελείοις ἀνδράσιν ἥν. Οὕτω δὴ δεξωμένου τοῦ 5 
« 7 ς ων Ἂς 57) 

Κύρου, οἱ βουλεύοντες γεραίτεροι αἱρουνται αὐτὸν ἄρχοντώ 
“Ὁ ᾽ 7 7 7, ἡ ᾽ -“ 

τῆς εἰς Μήδους βοηθείας. [Ἔδοσαν δὲ αὐτῷ διωκοσίους 
»"Ἥ « 7 μν “ » ᾽ . ἃ 7 ψι. « 

τῶν ὁμοτίμων προσελέσϑαι τῶν δὲ αὖ διωκοσίων ἑκά- 
, 3, ΕΙ »“"ὟΝὟἬ ε 3} ἊΝ 

στῳ, τέτταρας ἄνδρας ἐκ τῶν ὁμοίων ἔδοσαν προσελέσ-- 

Ψ 

Ἶάτὴ οἷϊπι ϑίερῃδπο {υὐρεέϊα, (4υο- 
Ὠΐᾶτη νατγιαῖαγ ἥς ρῃγαῇϑ συνεστηκότα 
εἰς σὸ αὐτὸ) δαξῖοτε Ουε]ῇ. {εοϊαῆε 
Ζευπε : νεγὰπὶ ἴατηεέη ἴῃ τηδγρὶηα 
Ουε]ῇ. σογγεξιγῖχ τηᾶηὰ8 ἕν ἰἀπίατη 
δὐἀ(οτι!ρίεγαϊ. 

κινδυνεύοιεν)] Οαε!ῇ, κινδυνεύσειεν--- 
ἰόντας. ααοά τεσερίς Ζευπε εἰ ΝΥ εἰίκε. 
Ἑαυϊάθσπη δπιιααᾶτα τετίηϊ εἴ εχ 
Βτεπη. ἰόντας σοτγεχὶ οὐτπῇ Μαυτεῖο εἰ 
ϑίερῃδηο, Ποτγίδητε εἰίπὶ ΕἸ ΟΠ ἜΘ ΓΟ 
δὰ Ρ]αῖοη!β Δροϊορίατῃ Ρ. 162. ΠὨεὶπ- 
οερ8 ἀσϑενώσο, ΘπεἸ. εἰ ΑἸτοτῇ. ἀσ- 
ϑενώσῃ Βτοτη. 

ποιοῦνται) Ουεϊῆ, Βτεῖῃ. ΡΏΠ]Ε]. 

ἐσοιοῦντο. 

καὶ ταῦτα] Ουεῖῇ, καὶ ς«οιαῦτα. ἀε- 
ἴποερ8 ᾿Αστνάγεω Ουε!]. 

4. τῶν συνισταμένων) 1ῖὰ Ρτο αὐτῶν 
--ἰνην ἐχ Βοάϊ]. υε!. Ζεαης. σπῶν--ο 
ένην ΒτεπΊ. τὴν ἐπιβουλὴν---ταὐσῷ συνισ- 
«αμίένην ΑἸτοτῇ, 

ἀντιπαρεσκευάξζετο) 1ῖὰ οὐτὰ Βτο- 
ἄδοὶ ΠΌτὶβ ΡΏΠε]. σαῦτ. Βοά!. Βτεπλ. 
Οαεῇ,. ρτὸ τσάρεσκ. εὐθὺ Ὠάθεῖ Βγαπλ. 

δὲ ἔπεμπε) (Θυεϊξ, εἰ Βτγεπη. δὲ ο- 
τηϊτίαηΐ : ἀείποερς (συε!ῇ. σε οπλ τες, 

ταρὸς Κῦρον] Δτισα!απὶ σὸν δά ἀτάϊς 

Ηυτοδὶπίοηῃ. 
τσέμσο!)] Ουε!ξ, τοέμσει. ετῦα εἴ 

σινας--τικοινὸν ΟΥΪΠΕ ΒΓΘΟΓΉ. 

ἐν σοῖς τελείοις ἀνδράσιν] σελείοις ἸΏ - 

(εγαης σαε!ῖ. ΒΟΑ͂Ι]. Βτεπι. ΡΒ ]εΙρἢὶ 
νεγῇο, Βγοάρι Ὀτὶ εἰ ΑἸιοτί, 

5. δεξαμένου] Βτοάξεϊ ΠΠ τὶ δοξαξομέ- 
νου, αυοά εχ δοξαμένον (υε]Έ. οτἴα πὶ 
ἴοτίε ε. 

βοηϑείας)] Οατπῃ ϑίερῆαπο Ηαῖςοπίη- 
Ιοη εἰ ἡ εἴἴκε στρατείας ἀεάδταπί ρτὸ 
στρατιᾶς ; εαυϊάεπι ΑἸτογῖ, [10τὶ [ε- 
δτιοηθηι (εοαῖας [Ὁ Π1. 

διακοσίους) Ουε]ῇ, καὶ τυροσελέσϑαι 
διακοσίους τ. ὅμ. 

φίσταρας) Οὐε], τέσσαρας ἔδωκαν 



τ 
Ογτὶ ογαῖϊο 
φα τ }}16 
ἄποεβ [ἃ] 

εχετῖοιῖυϑβ. 

4ὃ ΟΥ̓ΕΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙ͂Ν “ἢ 

᾿ Ν δ “ 7 » ε Ψ 

αι Γίγνοντωι μὲν δὴ οὗτοι χίλιοι" τῶν δὶ αὖ χιλίων 
7 " “ τοῦ ον 5 ἊΝ Ἔ Ὡς 

τούτων ἔδοσων προσελέσθαι εκώστῳω εκ τοὺ δήμου των 

Περσῶν δέκα μὲν πελταστῶς, δέκα δὲ σῷενδονήτας, 

δέκα, δὲ τοζότας. 
Ν «“ ᾽ ΄ 7 ᾿ »7 

Καὶ οὕτως ἐγένοντο μύριοι μὲν τοξό-- 

τωι, μύριοι δὲ πελτασταὶ, μύριοι δὲ σῴφενδονητωι" χωρὶς 

δὲ τούτων οἱ χίλιοι ὑπήρχον. 

ὅτῷ Κύρῳ ἐδόθη. 

Τοσαύτη μὲν δὴ στρωτιῶὼ 

Ἔπειδὴ δὲ ἡρέθη τώχιστω, ἤρξωτο μὲν 

πρῶτον ἀπὸ τῶν 9 εῶν᾽ κωλλιερησώμενος δὲ, τότε προση- 
“ο΄ Ἂν ͵ 

θειτοὸ τοὺς διακοσίους. 
Ε Ν " ἐᾷ Ν 

Ἐπεὶ δὲ προσείλοντο καὶ οὗτοι δὴ 
δ Ζ “ Ζ 3 ἣ΄ι ΝΟ, οὐδ ς 

τοὺς τεσσῶώροις ἐκώστοι, συνέλεξεν ὠυτους, και ἔλεξεν ϑ 

Κῦρος ἐν αὐτοῖς τότε πρῶτον ταδε. 
Ρ 7 5 λ ς »“" 3 κω 

““ἼΑνδρες Φίλοι, ἐγὼ προσειλόμην μὲν ὑμᾶς, οὐ νῦν 
ἐ »"Ὗ ἣ ᾿ Β Ἄρρι, δ εὐ το να δὴ λ 
πρωτον δοκιμωσως, ὡλλ εκ πῳϊθων ὁρῶν υμῶς, ὦ μὲν 

ζε δ ἥς Ζ 7 Θύ “» 2 “» 
κωλώ ἡ πολὶις νομίζει, προζυμὼς τῶυτῶ ἐκπονουντῶς, 

{« ἃ Χ 5 Ἂ ε »"» τ “ 7 ε Ἕ" 

ον δὲ οὐἐσχρω ἡγειτοῦ εἰνῶ!, σιωντελὼως τουτῶν οὐ εχο- 

ςς ΄ ΓᾺ ἃν ὌΜΕῸ Ε 2) » Ξ; ἣν 

μένους. ἂν δὲ ἕγνεκω αὐτός τε οὐκ ὥκων εἰς τόδε τὸ 
Ἂ ψ' ς »» 7 »"»᾿Θ» 

““ τέλος κατέστην, καὶ ὑμῶς παρεκώλεσω, δηλῶσωι 

τῷ. καὶ τούτους ἐκ τῶν ὁμοτίμων. γίνον- 
σαι δὴ ἴῃ τηδγρὶπα ἰᾶπηθη ἄνδρας ἀ6- 
{οτιρίατη, ηαοὰ νοοδοαϊατα. ΟΠ, τ 
δταπη ΒΟΑ]. οαπὶ (συεἰξ. σοη!εητίεηϑ5. 
Ιάετη ἴδοϊ: νεγτῆο ΡὨΠΠεΙρῃ!. αὐτῷ 
σροσ, πῶν ὅμι. διακοσίους ----τέττωρως ἔδω- 
καν τυροελέσϑαι καὶ πούπους ἐκ τῶν 
ὁμοσίμων γίνοντα, Βτιεῖη. ἔααϊάεπι 
ταδὶ τὶ ἔδοσαν καὶ τοροσελέσϑαι διακο- 
σίους τῶν ὁμιοπίμκων' τῶν δ᾽ αὖ διωκοσίων 
ἑκάστῳ σέτταρας ἄνδρας ἔδωκαν σροσε- 

λέσϑα, καὶ πούπτους ἐκ πῶν ὁμοτίμων. 

Ζευηε οὰπὶ ϑίερμαπο νεγῦᾶ ἔδοσαν 
τυροσελέσϑαι τἀμὰ πὶ Ο ΤΌΠΟ]]Ο οτίᾶ 
{εοἸαῆι. 

μὲν δὴ οὗτοι] ΟΕ], μὲν οπη τε. 
σούσων ἔδοσαν) Ἐχ Ουεϊῇ. εἰ Βτεπι. 

ῬΏΠΕἸ. Βοάϊ]. ἑκάστῳ ἔταξαν ἐκ «τοῦ δή- 
βου «΄. ἴ1. δέκα μὲν π΄. προσελέσϑαι. ἀε- 
ὁϊτ Ζεαπεα. 

δέκα δὲ σῷ. Ηξδο ἱπ τηαῖρίης ΑἹ- 
τοτῖ. {Ὰπτ δ]απα τηᾶηὰ δαϊί(οτγιρία, 
σφενδον ται ὈΪ5 (αἴ ἴῃ [ἤηρτ, Βα]. 

ς »“ ᾿ς ΕἸ Ν ψΊΈᾷῳ 7 ε ς , 

ὑμῖν βούλομαι. Ἔνγω γὰρ κατενόήσω, ὅτι οἱ πρόγονοι 

τῷ Κύρῳ) Αγ οα! πὶ οπχϊτίαπε ΑἸά. 
7απι. [πηρτ. ΒαΠ]. Μεὶ. 

6. ᾿Ἐπειδὴ) Βτεπηι. ἐπειδάν. ΟΕ], 
εἐσε:. 

ἤρξασ.} Ουεῖξ. ἤρχετο τορῶτον---- 
τοροηρεῖσο. Οοττεξϊα ῇ ροίξεα σπροσηρεῖτο. 
Ετίαπὶ ἤρχετο Βτετη. τυροσείλεσο ΑἸ- 
τοτῖ. αυοα τε] ρῸ5 πιᾶρὶβ οαπὶ αἰΐετο 
ἤρξατο σοηνεηΐϊτγε νἰἀδίατ. 

ἔλεξεν] Ουε]ῇ. καὶ εἶπε τυρῶτον ἐν 
αὐτοῖς ταῦτα. ἢς εἰἰᾶπ Βτεπι. ηἰῇ 
αυοά τάδε Παθεῖ. 

η. μὲν ὑμᾶς) ΑἸτοτῇ, μᾶλλον ᾿Ἰηϊετίε- 
τῖῖ, Ιλεϊποερϑ ἴῃ ὁρῶν ὑμᾶς Μαυτεῖὰς 
ατ (νοῦ βεγεὶ οταίϊο, ὑμᾶς δοεῆξ 
νοϊεραῖ : σοηῖγα αὰ6πὶ αἰΐραιαι Ηαῖ- 
ΟΠ ηίοη. 

ταῦτα ἐκπονοῦντας) ἴΐὰ ρῖοὸ αὐτὰ 
ΑἸτοτγῇ. οὰπὶ Βτγεγῃ. Θαε!, εε ΡΏΠ]Ε]- 
ΡΏο. 

ἡγεῖται εἶναι )] ΛΙτοΙῖ, οτάϊηοπλ ἰπ- 
γογεῖῖ, εἶναι οπλὶτς (πε ῇ. Βτγεπι. 
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ν Ἀλλ ς » - ΄ » -“ »“ 5 » 

οὐδὲν χείρους ἡμῶν ἐγένοντο᾽ ἀσκοῦντες γοῦν κοὐκεῖνοι 
΄ “ » 5 νὴ .“ τ 

διετέλεσαν, ὥπερ ἐργώ ἀρετῆς νομίζεται. Ο τι μεν- 
΄ -7Ὗ΄ 7 Όν ΄“Ψ » »“ 

τοι προσεκτήσαντο τοίουτοι ὄντες ἢ τῶ τῶν Περσων κοί- 
“ 3 Ν ὮΝ ς “Σ΄ »“ὝἪ ᾽ ΡΝ Ἶ 7 δε 

γω ἀγαϑὲὺν ἡ αὐυτοις, τοῦτο οὐκετι δύναμωι κατιθειν. 
, 5» Ἂν 3 ͵ 3 Ν 3 »“ 9. ΜΡ 

Καίτοι ἔγωγε οἰμαι, οὐδὲμίαν ἀρετήν ἀσκεισῶι υπ' 
» ΄ Ὰ ΄“΄ 3) ξ. 13 ΤᾺ 

ἀνϑιρώπων, ως μηδὲν πλέον ἔχωσιν οἱ ἐσϑλοὶ γενόμενοι 
΄ὖ »"Ὕ 5» «“ “«υ ͵ « “" » 7 

τῶν πονήρωγ" ὠλλ᾽ οἱ τε τῶν παραυτικῶ ἡδονῶν ὠπτεχο-- 
5 - Φ' ᾽ »" »“ ζ 

μένοι, οὐχ, ἱγῶ μηδέποτε εὐφρανϑωσι, τουτο πραττου- 
Ε ἂ.. 6 ἧς 7] ἃν Ν , 7] 

σιν, ὡὧλλ ὡς διὰ ταύτην τήν εγκχρατειον πσολλασλα- 
᾽ Ν 5) 7, 3 7 .“ 

σιὼ εἰς τὸν ἐπειτῶ χρόνον ευφρανούμενοι, οὕτω παάρα- 
7 ω Α 7ὔ Ν ς ς 

σκευωζονται οἱ τε λεΎειν προϑυμούμενοι δεινοὶ γενε- 
᾽ . ε ", ΄ 7 

σϑαι, οὐχ». 'Ψῶὼ εὖ λεγοντες μηδέποτε σαύσωνται, 
"-»" »"» »" ᾷ 86 ͵΄ ΄ς“ ΄ εΥ 

τοῦτο μελετῶσιν, ἀλλ᾽ ἐλπίζοντες, τῷ λέγειν εὖ πεί- 
Ἂς » ΄ Ἂς ͵7 5 

ϑόοντες πολλοὺς ἀνθρώπους πολλὼ καὶ μεγώλω ἀγα- 
ἃ ͵ὔ “ ἡ Ἂ, Ἂς 3 “ 

ϑὰ διωπράξεσ!ϑ' αἱ" οι τε ὧὖ τῷ πολεμικῶν ὠσ'κουντες, 
5" « ͵7 Ζ΄ 3 » εῚ 

οὐχ, ὡς μωχόμενοι μηδέποτε παύσωνται, τοῦτ᾽ ἐκπο- 
“Ὁ 3 ᾿ς Ἣν ἐμ Ἄς οὐ 

γνουσιν, ὡλλω νομίζοντες καὶ οὗτοι, τῶ πολεέμίκον αγώ- 
7 Ν γὴν δὲ Ν ᾿ ι 

ϑο γενόμενοι, πολὺν μὲν ὄλίβον, πολλὴν δὲ εὐδαιμιο- 
᾿᾿ 7 Ν ΠΝ Ἢ « -» Ἃ »-- 7 

γνίῶν, μεγωλώς δὲ τιμῶς καὶ ὠντοῖς καὶ τὴ πόλει πε" 

8. χείρου;Ἱ Ουδὶ!ῇ, χείρονες ἡμῶν οὖ- 
δέν, ΒτΕΠ,. χείρους μὲν ἡμῶν οὐδέν. Ἰῃ 
ΑἸτοτγέ, ἕωαρτα χείρους (οτὶρία τη εξ ἐσ, 
Ἑααϊάεπη οὐτὴ ᾿Βτεπ. τη] πὶ χείρους 
μὴν ἡμῶν οὐδὲν ἐγένοντο. 

κακεῖνοῇ Ἑαά. νεῖῖ. κέκεῖνα. 
σοῦτο οὐκέτι ὃ. κατιδεῖν] (πε, τοῦτ᾽ 

οὐκέτι τι δι ἰδεῖν. Βιγὶ. εἰ ΑἸτοτξ, τοῦτ᾽ 
οὐ δυν. 

9. ἔγωγε οἵμαἢ Οαεϊξ, ἐγὼ οἴμκαι. 

ἐσθλοὶ] ϑιοῦθερὰς οὰπὶ τηδγρίης 
Ουο!ῖ, οὐτὶ 121ὺητ, ἤπρτ. ΑἸτοτῇ, 
ἀγαϑοί, 

οἵ σε σῶν] Ουεϊ]ῇ. Βτετγη. οἵ γε. 
ἀλλ᾽ ὡς----εὐφρανούμενοι) 1τὰ ῥτὸ ἀλλ᾽ 

ὅπως ---- εὐφραίνωνται συεϊῖ. Βιεπ. 

Βοά]. πη ΑἸτοτγί. ἔργα εὐφραίνωνται 
[ετγῖρτατη δ] σᾶ τηᾶῆυ μίένϑι. 

δεινοὶ) ΨΜαυϊραϊαπὶ δεινὸὲν Βτοάδουφ 
οοττεκὶῖ 9 ἰάετη εχ [τ αἰᾳυος 
σγαύωντια, Δ οτΑΥΪζ, 

ἐλσίξοντεςἾἿ Ουεϊῇ, ἐλσίζονσι, ἀεϊῃ» 
φερ8 οὐτῇ Βτετη, εἰ ῬὨΙΠΕΙρΠΟ τσολ- 
λοὺς οταϊτοῖτ, ΘΟ] πὰ ἰάξεο ἃ Ζευ- 
πο. | 

-σολλὰ καὶ Οπ δ ἢφο νεῦρα ἴα 
Ἑάά. νεῖῖ. εἰ 'π ΑἸἰτογῇ, ρτίπηβ Βτγος 
ἄἀξθὰς δὐά!τϊαϊς: Παῦεῖ εἰίατη Οαε]ῇ. εξ 
ἐχργαῆιϊε ΠΟΙ ρΏ 5. 

διαπράξεσ)αι) [τὰ Οε]ξ, εἰ ΒΓΕΠῚ, 
ἐχ οοτγοόϊιομε ργο---ξασϑαι Ὠδθεηϊ ; 
ἀεϊποερ5 καὶ οἵτε συεῖξ, καὶ οἱ ταῦτα 
τὰ Βτεῃ, οἵ τ᾿ αὖ ϑιοῦεουϑ. 

τοολεμικὰ) τὰ Ρτο τρολέρια ]αηΐ, 
ΑἸἹά. ΑἸτοτγῇ, σοτγεχὶς Βτγοάϑθαβ. 

μαχόμενοι] Ἑαά, νεῖῖ. μαχούμενοι, 
ἀςξίποερϑ τσαύσονται Βτετη. ᾿ 

ἐκπονοῦσιν] [τὰ οὰπὴ ϑίερῃαπο εἰ 
(υεϊξ, Ζεαπε ρτὸ Εαά. νεῖ, οἵ. ΑἹ 
τοτῖ. ἐκσονοῦνται. 

ἑαυτοῖς καὶ τῷ} νεῖῖ. ἙἘάἀά, αὐτοῖς 
Βιοθϑις τῇ τόλῃ καὶ αὐτοῖς, Ουφὶ, 
Ἐ 
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ες 

εἰ 

ΟΥ̓ΆΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΑ͂ 

7 3 δέ »“ 2 7 7 ς 

ριώψψειν. Ἐ δὲ τινες ταυτῷ εκπονήσωαντες, σρὶν τινὰ 
Ἂς 5...15 ΟΝ 3 » Ἐπ τῳ 7 

κώρπον π᾿ ὠὐτῶν κομίσασθαι, περιεῖδον αὐτοὺς Ὑήρον 
ἘΣ ΔΑΝ 7ὕ ΖΑ “ “3 ΄ω Ξ ΄ 

ἀδυνώτους γενομένους, ομοίον ἐμοίγε δοκοῦσι πεπονϑέ- 
ἯΣ Ε) ἣΝ ΕἸ Ἂν ἊΝ εὖ 

γα!, οἷον εἴ τις, γεωργὸς ἀγονδὸς προϑυμηϑεὶς γενέ- 
Ν ἊΥ 7, Ν Ἂ 7 ΕΚ δι δὲ 

σθαι, καὶ εὖ σπείρων, κωὶ εὖ φυτεύων, ὁπότε οὐὑτὸν 
ο“ -“ ΄ ἢ Ν᾿“ Ν 3 ἡ 

κωρπουσα᾽ωι ταυτῷ δέοι, εζυή τὸν κώρπον ἀσυγκόμιστον 
5 ΧΝ ἰξχέ 7 εν» ἃς 32 3 ἈΕῚ 

εἰς τήν γὴν ώλιν καωτάρρειν. Καὶ εἰ τις ὠκ᾽ λητῆς, 
Ἄς Ψ “ὧν 39 Ζ 3 ᾿ 

ππολλὼ τοονήσως, καὶ ὠξιόνιος γενόμενος, ἀνωγώνιστος 
ἣ Ζ ΠΝ ἊΝ Ἢ 5) ᾿ “» ἃ Ψ ᾽ Ζ' 

ἰωτελεέσείεν, οὐῦ ὧν οὑτος ἐμοίγε θόκει θεκωίως ὠνωΐ- 
οΥ Ε ᾽ ΟῚ « »"» ΎὝ 57 ἈΝ 

τίοὸς εἰγωΐ αζροσύνης. ᾿Αλλ ἥμεις, ὦ ἄνδρες, μῆ 
ΠΑ "Ὁ 3 ᾽ 3 2 εἰς ἂν δι... ὅν 

πάϑωμεν ταῦτα ἀλλ᾽, ἐπείπερ συνίσμεν ἡμῖν αὐτοῖς 
δέν ΩΝ 7 3 7 5 5, »“ “ 9 

ἀπὸ τσαίδων ἀρξάμενοι ὠσκηταὶ ὄντες τῶν κώλων και- 
δον ἢ 327, ᾽ Ἂ, ͵΄7 ἃ ἊΝ [ 

γωϑῶν εργων, ἰωμνεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ουὑς ἔγω σα- 
»"᾽᾿᾽ Νς τἢ ΓΎΡΩ “ἈΧ 5 ΄ 37 « ᾿ 

ᾧως επίστωμωι, ὠυτὸς ἰδὼν, ἰδιώτας ὄντας ὡς τρὸξ 
εν 2 7 3 7 7 88 « ὙΠ Υ̓͂Β 

ἡμῶς ἀγωνίζεσϑιαι. Οὐ γάρ τί τω οὗτοι ἱκανοί εἰσιν 
ΕῚ ἀν νς 7 ὃν) ς ἣΝ τὰν ͵ 

ὠγωνισταὶ, οἱ ὧν τοξεύωσιν, ή ὡκοντίζωσιν, ἡ ἐππεύωσιν 
Ε] Κ᾽ Ν ἐπ »" » ͵ὕ 

ἐπιστημόνως, ἣν δέ του «πονήσ΄ οὐι δέη, τούτω λείπωντωι" 
5 ε Ὑπι 5 ον μά 5 ἃς ψῪμᾳο ἢ Ψ ΕῚ » ω͵ 

ὠλλ᾽ οὗτοι ἰδιώτοωί εἰσι κοατὼ τοὺς τσόνους" οὐδὲ γε οἱ- 
Ε .-Ὁ ΄ « »» 2 Ε ὃς 

τινες, ἀγρυπγήσωι δέον, ἡττῶνται τούτου: ἀλλὰ καὶ 
“ δι ἰδκὴ ᾿ 5 Ἂς ᾿ς - ᾿ » 7 ς »“ 

οὗτοί ιδιζώτο εἰσὶ Ἀατῶ τὸν ὕπνον οὐδὲ γε οἱ ταυτῷ 

αὐτὸς ἰδὼν] Οπιῆς οὑπὶ Οαεῖΐ. Ματῖρο 
Βτεπι, ῬΏΠΕΙρῃ 5. αὐφσοὺς ἰδὼν ΑἸτοτί- 

Βτδη. ξἕαυσοῖς καὶ -ποόλει. 
ΒιερΡἢΏ. καὶ σοῖς τσαισὶ, Ἰααάαῖ ρτοὸ καὶ 
σῇ πόλει. 

1Ο. καρπὸν ἀπ᾿] Βίοῦθει5 ἀπ᾽ αὐτῶν 
τ αρσον. ν ᾿ 

γενομένους ΘιΟΌεΘας γινομένους. 
σπείρων----φυτεύων] ΘτεΡ Πα Πὰ5 ΘΟΠ|- 

Ῥαταΐὰ οαρ τ Γδααεηι5 (εδτίοης ὅ. 
ΤΩ] εΡαΐ σπείρως----φυτεύσας. 

αὐτὸν καρποῦσθαι) ΒιοΌδοα8 ὅτε ἀσο- 
καρσοῦσϑαι. 

εἴ σις ἀϑλητὴς} ῬοΙὲ στὶς ΟΕ], γε 
1πὲεγαϊε, εἴ τίς γε ἀσκητὴς ΒτΕΠι. 

οὗπσος ἔμοιγε] Οαεῖ. Βταπὶ. οὗτός 
(οι. ΑἸιοτῖ, οὐδ᾽ ἄν οτηϊῆῖί. 

11. ἐπείπερ συνίσμεν) απ. εἴ ΑἹ- 
ἴοτί, εἴπερ, α1856 Γοτὶρίατγα τηϊῃὶ νεγὰ 
νἱάειζατγ. Δ]ά, σύνιμεν. - 

κἀγαν)ῶ»} Ταπῖ. οἱ ΑἸζοτξ, καὶ στῶν 
ὀἐγωθῷν. 

Τεϊησερ5 ὡς τορὸς ἡμᾶς εχ Οπε]ξ, εἰ 
ῬΒΠΕΙΡΏΟ ἀεάϊε ρτὸ ὑμοῶς Ζειηα. 

γάρ τί τω] ατπῖ. Ἰῆηρτ. Β4ῇ). 
Με]. γὰρ τοί σσω, ἡθᾶτῃ ἰ᾿εξξϊοπαπὶ 
τενοσανῖς Ζευπο, οὰπὶ Βάϊίογες οθα 
ἰετὶ σοὶ ογηϊπῆεης, Εχ ΑἸτοτῇ, τὸ- 
δλα5 σι ἀδαϊ, το ]; αὰὰ ἢσ 110εγ ἢ] μᾶ- 
Ὀει εἰσιν ἀγωνίζεσθαι. 

σοξεύωσιν)] απί. [Πηρτ. ΒΑ4Π]. Με]. 
φοξεύσωσιν. ἀδΠοΕΡ5 καὶ ἀκοντίζωσι καὶ 
ἱσιπεύωσι (πο! Π. σὰπὶ ΡΠΏΊ]ΕΙ ρῃο. 

δέ] ΟΕ, δέοι, ΑἸιτοτῖ, ἐὰν δὲ τοονῇ- 

σᾶι. ἀοῖποαρβ λείπονται. Βτεῖη. τοῦσε 
λείασονται, 

ἡττῶνται] Οαεῖῖ, ἡσσῶνται, οτηϊῆο 

εἰσὶ ροίὲ ἰδιῶται αἰ Βτετη. 
οὐδέ γε οἷ] οὐδὲ οἵγε οἱ ταῦτα Βτοτηὶ 

οὐδέ γε εἴτινες δια χρῆσααι ΑἸτοτῇς 



Τ1ΒΕΒ 1. ΟΑΡ. Υ. δι 
«εἴ λιν ΟΝ 4. δὲ 6, ΞΟ Ν ΄ Ἂ. 

μεν κῶνοι, ὥπαίδευτοι θὲ, ὡς χρή καὶ συμμῶώχοις καὶ 
“ [7 »“ 

ουτοι δῆλον οτί τῶν 
ε -» ὟΝ 

Ὑμεῖς δὲ τ 

“ 3 Ἂς 

““ σολεμίοις χρήσϑαι ἀλλὰ καὶ 
7ὔ 3 "5 

“ μεγίστων τταιδευμάτων ἀπείρως ἔχουσιν. 
᾿ 7 .“, ς ») « ΄ δ 

““ γυκτὶ μὲν δήπου, ἐσώπερ οἱ ὥλλοι ἡμέρου, δύνασϑε 
«ς -»-"β 9 ν ͵΄ δὲ "- »σ» “δὲ, « »᾽ ζ τ 

χρησιλαι" «πόνους δὲ τοῦ ζὴν ἡθέως ἡγεμόνως νομίζετε 
“Ἤ λ ῳ “7 -Ὁ « ᾿᾿ Ν ἜΝΨΨ 

“λιμῷ δὲ ὅσαπερ ὄψῳ διωχρῆσϑε" ὑδροποσίαν δὲ ῥκον 
»"» 7 ΄ Α δ 

““ τῶν λεόντων Φεέρετε" κώλλιστον δὲ τώντων καὶ τολι- 
᾿. “» 5 "ἈΝ ἊΣ ᾿ 

τικώτατον κτήμω εἰς τὰὶς ψυχὰς συγκεκόμισϑε" 
Ε ͵7 Ἶ »" ΩΝ »“ "» «“ 7 
ἐπαίνουμενοι γῶρ μώλλον, ἡ τοῖς ὠλλοῖς ὠπῶσι, χοίῖ-- 

ςς ἂς γ, 9 ει » ἃς Α τνν μι ,, 

ρετε. Τοὺς δὲ ἐπαίνου ἐραστὰς ἀνάγκη κτάσϑωι τὼ 
᾿ψ, ᾿Ν ἃς “Ὁ 7 Χ 7 Γῳ Χ ͵ 

αἴτιω καὶ διὼ τοῦτο πάντα μὲν τόνον, τπστώντω δὲ κίν- 
«Ἂ“ « ΖΦ » Ν ἴω 3 ΧΝ ΓΩ 

““ δυνον ἡδέως ὑποδύεσθαι. Ἐἰ δὲ ταῦτω ἐγὼ λέγω τσερὶ 
ξ Δ 57) 3 ὃς 3 Ἂν: . Ἂς ὕμων, ἄλλως γιγνώσκων, ἐμαυτὸν ἐξωπατῶ" ὃ τι γῶὼρ 

»» 3 

«ςς Ἂς »“΄ - ͵΄͵ ΠΥ. -»"-Ὃ» ᾽ ΕῚ ᾿, Ν᾽ 8, »“, 

ουτὸν ὠστὸ ω -- μή τοιουτον ὦ βήσετωι πῶρ ὑμῶν, εἰς ἐμέ τὸ ἐλλει 
τ 3 ᾿ς ͵ὔ "“ »-» ε Ξ᾿, 

““ πον ἥξει. ᾿Αλλὼ τυιστεύω τοι τῆ ταείρω τὴ ἡμετέρω, 

““ καὶ τῇ ὑμῶν εἰς ἐμὲ εὐνοίον, καὶ τῇ τῶν πολεμίων 
" ΄ς 7 -ς 3 ο 2 

““ ἀνοίω, μὴ ψεύσειν με ταύτας τὰς ἀγαϑὰς ἐλπίδας. 
3 γγ. »“ ε ᾽ ἮΝ 2 Ν 

“« ᾿Αλλὼ ϑαρῥοῦντες ὁρμώμεϑα, ἐπειδὴ καὶ ἐκποδὼν 
“κω " Ν “ »"» ΕῚ 5 7 2 

““ ἡμῖν γεγένηται τὸ δόξαι τῶν ἀλλοτρίων ἀδίκως :φίεσ- 
{ς 9 ,ῷ ᾿ς 9) Ὰ ς ΜῈ 57) 

ὡί. Νῶὺυν γὰρ ερχοντῶι μὲν οἱ τὐολέμιοι, ἄρχοντες 

δῆλον ὅτι] Βτεπ,. δῆλον ὡς. 
ὅςι τῶν] Ουε]. ὡς σῶν. 
12. δύνασθε) Ουεϊῇ. Βτεπη. εἰ ῬΗϊ- 

ἸεἸρἢϊ δύναισθ᾽ ἄν τεοερὶτ Ζεαηθδ. 
τοολισικώταςσον) Εχ Τιοηρίηὶ ο, 28. 

τιολεμικώτατον [οτὶρῆς ϑιερῃδηὰβ: 
αυοά ρτοῖα] εἴα πὶ Ζεὰπε ; απ άε πὶ 
ἴῃ Οοάϊος ΑἸτοτῆμο τυάνσων τσολεμ- 
κώτατον τερετίατῃ εἴ. ΜΠΙΠῚ νυϊραία 
ΟΥ̓ΠΙ ΠῚ ᾿Ιγογα Δ Τογρῖαγα Παῦδγα 
εἰίατῃ νἱάεζαγ, αποὰ ἀείεπαϊ ροίῆι. 
Ῥοῆεὰᾶ τὸ κτῆμα Ἑάά, νεῖε. 

ἅπασ] ΑἸἰτοτῖ. τυῶσι: ἀεῖποερβ 
ἐπαίνων πε]. σοῦ ἐσαίνου ΑἸτοτῖ, 

κτᾶσθαι) ΒτΙεηη. διὰ τοῦτο κτᾶσθαι 
αι ῬὨΠΕΙΡΏ 5. ἀείησερβ αἴτια ἐπὶ σού- 
τῷ δηῖες Ζευηίαπι εὐφοδίωτ, αυἱ εχ 

Ἰεδείοης συεῖξ, αἴσια, διὰ σοῦπο Ὦδῃσ 

ποῆτατη εβεοῖϊΐ, δάἀΐαπηῖα εχ ῬΠ116]- 
ΡὮΙ νεγῆομθ καὶ οορυΪᾶ. 

13. ἄλλως) Θπεϊξ, ἄλλως ἢ γινώσ- 
κων, ΑἸτοτῇ, ἄλλῃ γιγνώσκων, ἀεϊηάα. 
τοαρ᾽ ὑμῶν ἀποβήσετα, ΑἸτοτέ, 

τοιστεύω τοι] Μυτείυϑβ σε πιδἰεθαΐ 5 
ἴξαμεηβ σῇ ἡμετέρῳ σὰπὶ ΗῸςΟἢΪΠ 5 
ἴομο εἰ (ὐδγηθγαγιο εχ ᾿ἰὈτῖ58 ΟδΌ τε] 18 
δαίοιν! Ζευπα. έεγρα ὑμῶν εἰς ἐμὲ 
εὐνοίῳ καὶ τῇ (απ ἴῃ τηδΙρίης ΑἸτοτῖς 
ἃ τῆϑηᾳ Δ[16 Πη8 Τοτρίδ. 

ἀνοίῳ  ῬΠΙΕΙΡΠυ5. ἀγνοίᾳ ἐχρτεῖπί. 
ἀνοίῳ ἴῃ ΔΙτοτῖ. δῸ αἰΐεπα τηᾶπὰ 8461- 
τὰ. ϑεαυεῃβ ταύτας ΑΙτοτῖ, οτηΐς- 
δι. 

δόξα.) Ταηΐ, δοκεῖν 

Ἐκ 
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Ονγυῦ Με- 
ἀἰ5 Δ ΧΙ. ο 
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«ς 

«ς 

«« 

({ς 

{ς 

«ς 

{ς 

«( 

« μεθα." 

τῶν Θεῶν τὴν ἔξοδον ποιεῖσθαι. 

ἀδίκων χειρῶν" κωλοῦσι δὲ ἡμᾶς ἐπικούρους οἱ Φίλοι. 

Τί οὖν ἐστιν ἢ τοῦ ὠλέξασϑαι δικαιότερον, ἢ τοῦ τοῖς 

φίλοις ἀρήγειν κάλλιον ; ᾿Αλλὰ μὴν καὶ ἐκέϊνο ὑμᾶς 

οὐχ, ἥκιστα οἶμαι ϑαῤῥεέῖν, τὸ μὴ παρημεληκότω μὲ 

Πολλὰ γάρ μοι 
»ς ᾽ "ε 3 Ψ Ἂ , Γ ΄. Ἂς 

συνόντες, ἐπίστασϑε, ου μόνον τῶ μεγώλω, ὡλλὼ κοι 
᾿ς Ν Ἴ 2 Ν ΡΝ 5.5; ὥνδεν ἊΝ ς "“" 

τὼ μικρὼ ταειρώμενον [ἐμὲ] ἀεὶ ἀπὸ 9 εῶν ὁρμάσϑωι. 
Ψ, ΕΣ »-ο Ζ- 93) 2 3 « “ Ν ον 

Τέλος, ἔφη, τί δέ; λέγειν ἔτι ; ̓Αλλ ὑμεῖς μὲν τοὺς 
ἊΨ ει νἱϑῷὃ ΕῚ Ψ» 5) 

ἄνδρας ἑλόμενοι κωὶ ἀναλαβόντες, καὶ τάλλω τωρώ- 
7 ΕΩ Ε Ψ 2 δ ΕἾ, ἢ Ν ᾿, 

σκευασάμενοι, ἴτε εἰς Μήδους" ἐγὼ δι, ἐπανελϑὼν τορὸς 
Ἂς ΄ ᾿; δ “ἢ Ἂς »“Ὕ ς 

τὸν πτωτέρω, πρόειμι δὴ, ὅπως τὼ τῶν πολεμίων ὡς 
Ζ δ ἜΑ «(Ἃ, ᾧΨ, Ἐν Θὰ ς 

τάχιστω μωϑῶὼν, σιώ ἐστι, παρασκευάσω ὑμῖν, δ τι 
ὮΝ 7ὔ .« ς 7 δι » Ξ ἣν 

ἂν δύνωμαι, ὅπως ὡς κάλλιστα, σὺν ϑεῷῳ, ἀγωνιζώ- 

Ο; μὲν δὴ ταῦτα ἔπραττον. 

ΘσΘΑ 

ΚΥ͂ΡΟΣ δὲ ἐλθὼν οἴκωδε, καὶ προσευξάμενος Ἑστία 

ἐσικούρους οἱ φίλο] Ψυϊραῖαπι οτάϊ- 
Πὸπὶ οἱ ᾧ. ἐπικούρους αχ Ουεἰ, εἴ 
Βτεπι. πχαΐαν! Ζειηδ. 

14. καὶ ἐκεῖνο] Βοάϊ, Βτεπὶ. εἴ 
Ουεϊῇ, καὶ ἐκεῖνο οἴορεοι ὑμᾶς ϑαρσεῖν : 
ἴῃ τηᾶτρίης πε], σοτγησίτατ διὰ ποῦς 
στὸ οὖχ ἥκισται. [ΠἸὰτὶ [οτὶρίμτα πὶ 
νιάδταν ῬΠΠΕΙΡΠυ5 τἀ! ες, Ψα]ρῸὸ 
εταὶ διὰ σοῦσο ὑμᾶς οὐχ, ἥκιστα οἶμαι; 
δοῖς ϑαρσεῖν ἴῃ ἰἶτο ΟΔΌτΙε}}15 δεῖν 
ἱπίδτιῖασ. Ζειπίαβ οὐχ ἥκίσσα 4Ὁ]ε- 
οετγαῖ, ασαοά οσὐτὴ νεΚιο τενοσανὶ. 

μὲ τῶν] υπτ, μετὰ Θεῶν, μὲ τὰ τῶν 
ϑεῶν Ἰπρτ, ΠΠὈτὶ (σα τι ε} 15. ΡΒ ΕΙΡΏΙ, 
Οὐιοε] ἢ. σῶν Θείων τηαῖϊς ας Ματγαείαβ. 

ἀλλὰ καὶ Ἑάά, νεῖ:. ἀλλὰ «ὃ καί. 
Ουε!ῖ, ἀλλὰ καὶ σὸν Πυοά τερθρὶϊξ 
Ζευαηε. ϑιερῃαηϊαηδο τπηᾶγσοὸ ὨδὍοϊ 
Ἰεξείοπεπι ἀλλὰ μήν γε καὶ διὰ πὸ καί, 
ΑὈτείοῃ. Πὰς. ΤΠυογά. Ρ. 155. ἐμὲ 
πίετε θαϊ ροίξ τσειρώμϑνον, σαοα Ῥτο- 
ποτήθη ΔὈεὴξ εἴα δὰϊ πιο] }ΠΠρὶ 
Ῥοης αἰνίεης οεηΐεῦας Ζεμηε : ααοά 

ΤΩ πο υἱάείυγ. 
ἀεὶ] Οτάϊπεπὶ ἀπὸ ϑεῶν ὁρμῶσθαι ἀεὶ 

γυ]ρατοτα ἐσ Ουοὶῇ, βτεπη. ΑἸτοτῇ, 
ΓΤαυςαν! ῬΤΟρΊοΥ Οὐ ΙΟΠ 5. ΠῸΓΊΕΙΟβ. 

Τέλος, ἔφη,}] Οὐεἰ. σέλος εἶπεν ΟῚ 
ΒτεπΊ. ἔσι λέγειν Βτγομὰ. 

ἀλλ᾽ ὑμεῖς) Βτεπη. ἡμεῖς. ἀείποθρς 
ἑλόμενοί σε ἅμα καὶ «παρασκευασώμενοί 
σε εἰς Μ. ΑἸτοτῖ. ὑπάδ ἑλόμενοι σε ἅμα 
καὶ τἄλλα τῦαρ. ἵπε τηα]τη. Μυϊρα- 
ἰὰ πὶ τσαρασκευσάμενοι εχ Οἰεῖξ, ἴῃ 
τσυφεέσκευα σμοξνοι τηξαν! Ζευηε, αυΐ 

εχ βοάεῃ) ἐς Μήδους ἀδαϊε. 
τυρόειμι δλ}) ῬΒΙΟΙΡΗΪ ῥαηη ἀμαϊμρε 

αήἥεγο εκ τοάρωμι δϊ τυρόσειμει ἤδη εχ- 
ΡτΕΠ τη. 

τοαρασκευάσω) (πεῖξ, Βτεπη. τσα- 
ρασκευάζωμωι, ηαυοά νετῖῖς ΡΠ ΠΕ ρΉ 5. 
Ιάεηι Ἰεξξίοπεπη Βτγετη. ὅτε ἄν δέωμαι 
ἜΧΡΙΕΠΊΣ : ογρῖα φα ἐμὰ βρη, 

ἀγωνιζώμεϑα) Ἑάά. νεῖϊ. ουπὶ 
Βτεπ}. ἀγωνιδοίκεσθος, Οὐε], ἀεἰποορϑ 
ἔπρασφιν, 
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᾽ὔ Ν- )7 »ὩὉ 957 ΠΩ] ε “ 

πατρώω, καὶ Διὶ πάτρῳῳ, καὶ τὸς ἄλλοις ϑεοῖς, ὧρ- Ρτοβοϊδοεπ- 
τε πὶ Ῥτοίε- 

»“ Ψι, Ν Ψ 7 Ν ΘΕ Ν Ἂς « Ξ 

ματοὸ ἐπὶ τὴν στρωτειών᾽ συμπρουπέμσε δὲ ὠὡὑτὸν Ἀωὶ ὁ υϊϊταγ ᾶπὶ- 
τῆ ξ " ξ δι Ὀγίε5, εἴ 

΄ ᾽ Ν λ γ" “ δι΄ Ἃ ἘΝ θν “, ᾽ - 

πατήρ. Ἐπεὶ δὲ ἔξω τῆς οἰκίως ἐγένοντο, λέγοντωι! ὧσ"- οὔτα εο ἀϊ(- 
ἐΣ Ρ εἴεης ἀς οὔἢ- 

Τούτων δὲ οἶΐβ ἐπηρεῖὰ- 
Χ ΧΝ Ν ἥν Κα 5, ΄ 

τρωπαὶ καὶ βρονταὶ αὐτῷ αἴσιοι γενέσθαι. 
“΄ » ἈᾺ " "7 » ΡΣ » 7 ε - ἰοτὶβ ει 

Φανέντων, οὐδὲν ἔτι ἄλλο οἰωνιζόμενοι ἐπορεύοντο, ὡς οὐυ-- ἤπεα!αιίπι 
δον στ ͵΄ ἠξ τὰῳ ͵ Ἐ κ αυϊάεξηι 

δένω ἂν λήσωντω τὼ τοῦ μεγίστου Θεοῦ σημειῶ. 1) ἀς τὸ- 
.ν ἰόν 7, ᾿ ΠΑΥΗῈ κΗν ᾿ ὡ τὰπῃ ἀϊ- 

Προιοντι δὲ τῷ Κύρῳ ὁ πατήρ ἤρχετο λόγου τοιοῦδὲ᾽ 2 νἱπα- 
.“ Ν ᾿ “ « Ν “{ Ἂ Ν » -“΄ »»3 ΤῚ ΤῸΓ. Οἢ- 

Οτι μὲν, ὦ σαι, οἱ Θ εοὶ ἰλεῶ τε κ͵ὶ εὐμενεις τῦεμυπουσ! τα, εἰ ἀς 
δ᾿ Υ Υς 5 κὦ ἵν Ν 9 » ) , ΡΓΘοΙθα5 8 

σε, καὶ ἐν ἱεροῖς δῆλον καὶ ἐν οὐρανίοις σημείοις" ὙΙῪ-- ἀεος οετια 
7 ι ΨΩ, » ἄν “ Ἀ  γΔΝ »ν ἰερς ἰδοϊςη- 

νώσκεις δὲ καὶ αὐτός. Ἔγω γάρ σε ταῦτα ἐπίτηδες ἐδε-- αἷς. 
,ὔ .« ΧΝ δὲ 57 ε ὧδ - »"»ὋσῪ »"- 

δαξάμην, ὁπὼς μή ὁ, ὥλλῶν ερμήνεων τὰς τῶν Θεῶν 
7 ) » Ἃς ΣΙΝ τ. ἊΣ} α ἣΝς ᾿, 

συμβουλίας συνείης, ὠλλὼ αὐτὸς κωὶ ὅρων τὼ ὁρωτὼ καὶ 
5» 7 Ὁ 3 ΄- Ξ Ἂν 5 7 

ἀκούων τὰ ἀκουστὼ γιγνώσκοις, καὶ μή επὶ μάντεσιν 
.» ᾿ ͵7 3 -“ -] ΄ ΡΥ “- 

εἴης, εἰ βούλοιντο σε ἐξαπατῶν, ἐτερώ λέγοντες ἤ τῶ 
ἧς “ὦ΄, »" ὦ Ε ΕΥ̓ ΕΣ 37 

παρὰ τῶν ϑεῶν σημαινόμενα μηδ᾽ αὖ, εἴ ποτε ἄρα 
7 “" » "» 7 .« 

ἄνευ μάντεως γένοιο, ἀποροῖς, Θείοις σημείοις ὁ τι 

αὐά! 1ᾳΠ1|; 9εοί σε ἵλεῳ--τσσέμσουσι, 
καὶ ΑἸτοτῇ. αυᾶτη [οτριατὰπὶ δααϊ- 
ἄεγη ρῥγεοίεσο, 

συμβουλία:} 1ὰ σαεῖξ, ρτὸ συμε- 

τ. τατρῴᾳ)] Ουπὶ ΑἸάϊπα οπϊῆς 
ϑιερῃδπαβ. Ἕστίᾳ τυρῶτα τοατρώᾳ 

Βτεπ. ὁρμιῶᾶτο ΑἸιογέ, (ετεγὰπιὶ πιᾶ- 
πἰΐεπατη εα παιϊϊοηΐὶς ΓΘ ἠδος σεῖε- 
τηοηΐϊᾶ5 εἴ σορηογηϊπᾶ ἀξογυτη αἢ]- 
ξπατὶ Ρετγῆϑ. 

σὴν στρατείαν) Ουεῖί, ΒΙΕΠΊ. σσρώ- 
τιὰν, ΑἸτοτῇ, σὴν στρατειάν. ΟΟΡΟΪΔΠῚ 
καὶ δΔηῖς ὁ τσατὴρ ΟΥἴτ1: Βτγοτη. 

Ἐπεὶ δὲ] Εχ Θυε!ῇ, ἐπειδὴ δὲ ἀεάϊ 

Ζευπε. ἀεϊησερϑ αἴσιαι ΒΤΕΠΊ, 
ἔτ, ἄλλο οἰωνιζόμενω)ὴ Οαεϊ, εἰ 

Βτεπη. ἄλλο ἔτι. πε, 1ἤηρτ, ΒΔΗ]. 
Μεὶ. ΑἸιοτγῇ, ἄλλο οπιϊτταητϊ. 

ἄν λήσωαντα)] Βτεπ). ἄν λύσαντα, 
Βοάϊ!. ΑἸτογῇ. σὰπὶ ΑἸ άϊηᾶ ὧν λήσαντα, 
Ουε!ξ. ἄν λύσαντα, αρτα [οτρίο ἀὔ- 
σαντα, αὑτὸ εἰ ἰεξῖῖο 1ππ|. ΤΠΏρΡΤ, 
Βαῇ!]. Μεὶ. Βυαάεῃῇβ, ρτγοθαΐα ἃ Οδ- 
ταεγατὶο εἰ Βγτοάδοο [π Εάά. πεπιρε 
Ρτηλῖς5 11}}15 εἢ οὐθὲν ἄλλο ἀὔσαντα. 

2. Ὅσ, μὲν, ὦ τσαῦ] Ουε!, ὦ «ταῖς 
ὅτι μέν. Διτουϊαπὶ πίε ϑεοὶ εχ 
Ουεὶξ, εἰ Βτεηλ. οὐπὶ Ζευπίο δάάϊάϊ- 
Τηυβ. 

τΐίμπουσι σὶ] Οτϊ στὰ Ῥγοηοσηεῃ 
ἴῃ 7ιηῖ, εἰ Ουεὶξ, ρτίπιαβ. Βιοάδει5 

βουλὰς ; ἀείπσερ5. ἰάδπλ οὰπὶ Εαά, 
νει, συνίης. Βτεμη, συμβουλὰς συνίης. 

ἀλλ᾽ αὐτὸς) ΔΙιοτῇ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 

ὁρῶν, ηυοά ρῥτεοίετο. 
γιγνώσκοι.) Εα4, ρτίγηθο, Ουεϊξ, 

γιγνώσπκης»γ ΛΙιοτί, γιγνώσκεις ; Ορίδᾶ- 
τἰνὰ πὶ ἀεάϊτ ρῥτίπγὰ5 δίερῃ πα. 

εἴης) Ἑάά. νεῖ σαε]. Βοάϊ]. Ῥῃϊ- 
Ἰε!ρῃϊ νεγῆο, Βτεη. ἴῃς, [εὖ ἴῃ (σα, 
σοττεδατη ἧς. Βτοάδβειις τί πὰ. εἴης 
σοττγεχῖ, εάύα8Ὲ οοτγεξιϊοπειῃ ἀεάϊξ 
Βτγ]. ΤΠ Πρτ. 

εἰ βούλοιντ 4] Τα Ὡτπὰ σαπὶ {5 αἵ- 
{Ἐο}15 οἵ οἱ β.--τἀπατᾷν. ΑἸάϊ πᾶ οἵ εἰ β. 
--ἰξαπατᾷν. (σαεῖϊξ, εἰ β. σε ἐξασ. ΑἸ. 
τοτῇ, εἴης εἰ β. σε ἀπατᾶν. ϑιερῃδηΐ 
Ἰεδειοπεπι οἵ, εἰ β., σὲ ἐξαπατῷεν ἀξάϊς 
Ζευπηα. ᾿ 

ἢ τὰ τσαρὰ] Βτετη. λέγοντες τσαρὰ 
τὰ τῶν. [πὶ Ουεῖξ. ἢ οοττοδϊοτίς τηδ- 
Ὠὰ5 {ἀρτ8 Γοτὶ ρα ΠΊ. 

μηδ᾽ αὖ] Εαάὰ. νεῖϊ. ὥν, Βτδπὶ, εἴ" 

τοοτε ἄνευ, ΑἸτοτῖ. μάντεως ἄνευς 
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54 ΟΥΕΙ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝΑ͂ 

ἊΜ ἔ 9 Ἂς Νὰ ἕπτ »Ἅ τι ἧς ἍΝ “ 

χθωο ὠὡλλῶ δίω τῆς μαντικῆς γιγνώσκων τῷ πωρὼ τῶν 
»“" ΄,Ἵ 7, Ἔν 

8 Θεῶν συμβουλευόμενω, τούτοις πείθοι. Καὶ μὲν δὴ, ὦ 
7 “7 « Ὁ ΟΣ δ .«“ ς 37 ἘΠ᾿ 

πάτερ, ἔφη ὁ Κυρος, πὼς ἂν ἵλεῳ οἱ Θεοὶ ὄντες ἡμῖν 
"ᾳ 5 -κ τ΄ 7 ΄Ν-Ν Ἂς Ἂς 

συμβουλεύειν ἐθέλωσιν, ὅσον δύναμωι κατὰ τὸν σὸν λό- 
ν ἐπ δεν 7 ὧσ ᾿ς ΕῚ Ψ" 

γον Φιωτελω ἐπιμελούμενος. Μεμνήμωι γῶρ ὡκούσως 
ἐ -“ μι ΟΝ Ἂς “" “ 

τῦοτέ σου, ὅτι εἰκότως ἂν καὶ παρὼ τῶν Θεῶν πρωκτικώ- 
22 ε Ἂν ᾿ ᾿ς « Ἂ, « 

τερος εἰή, ὠσππερ καὶ τώρα. ἀνϑ)ρώπων, ὁστις μή, ὁπότε 
δ 5 27, Ψ ψ, 5 3. ΕΣ 

ἐν ἀπόροις εἴη, τότε κολωκεύοι, ὠλλ᾽ ὅτε τὼ ὠριστώ 

τράττοι, τότε μώλιστον τῶν Θεῶν μέμνωτο᾽ καὶ τῶν Φι- 
Ὁ “ ε 7 ΟἹ οω 9 

λων δὲ ἐφησϑα χρήνωι ὡσαύτως ἐπιμελείσισαι. Ουκ- 
Ὁ “΄7΄ 5) κα »“σ᾿ 7 3 ᾿ Ν ΙΝ ς 

οὖν γῦν, ἔφη, ὦ ταὶ, διώ γε ἐκείνως τὰς ἐπιμελείως 
:, Ν Πα οἢ ὃς ἃς ο Ν δ ΄ ᾽ ῳ Ν 
ἥδιον μὲν ἐρχη πρὸς τοὺς “εους δεησόμενος, ἐλπίζεις δὲ 

-“" , ς - τς δῶ ε, ΄ »"» 

φλλον τεῦ εσθαι, ὧν ὧν Ὅεη, οτιέ συνειδένωι σώυτῷ δὸ- μ ' 
-“ 3 Ψ ᾽ 5 “ᾷ 5», ὴὰ "Α Χ - 5, 

κεις οὐ ωποτ ὠμελήσοως ὠὐτῶν; [Ι[ὠνυ μὲν οὐν, εζη, 
ο "ἢ ς Ν Ζ΄ ᾿- Ὗ 7 «“ 

 ὥῶώτερ, ὡς ὥρος Φίλους μοι τοὺς Θεοὺς ὄντως οὕτω 

χοῷο] Θυεῖξ. Βτεηι. χεῷό γε, ἀλλὰ 
γινώσκων διὰ τ. μ. ΑἸτοτί, ὅπως χρῶο, 
ἀλλὰ γιγν. δ. σ. μ. ἘΔά, ᾿τίπιθο χοῶ. 

3. τσάτερ, ἔφη] [ἴὰ ΘΟσε][. σὰπὶ 516- 
Ῥῆαπο. ἔφη, ὦ ττσάτερ ἙΔά. ρτίπιθο εἴ 
ΑἸτοτῖ, Καὶ μὴν πιαϊεραῖ ΕἸ ΟΠ οΓα5. 
(δεῖς μὲν δὴ ποη οἱὲ Ιἀπὰτ. [}π ἢ- 
τα το Ἰοοο [εξὶ. 6. εἴ μέντοι αἰῇτ- 
ΤΩΔΓν ΠῚ. 

ὅσως ἄν] Βτέτη. οὑπὴ ΤΠΔΙΡΙΩΘ 
Βοά]. ὁπόταν εχρτεπις ῬΠΠ]ΕΙΡ 8. 
ὅπως ἂν ϑῖοθερι5. ὧν ἂν Οπε]ῇ. ΒοάΙ. 
Ψψυϊρο ὅπως γ᾽ ἄν. 

ἐθέλωσιν] Βοά!]. ϑέλωσιν. ἀδίποαρ5 
δύνωμια:ι--- διασελῶ. Οαε![. εἰ Βοάϊ. 
διαπελέσω. νυϊραίατη ΦΧ θεπὶ δ8ῖο- 
Ῥεοὺβ εἴ τηᾶτροὸ (πε. εἰ ΒΟΑ͂Ι]. δύνω- 
οι ἢ δα(οινετγβ, τὰπὶ δἀάοηάμπι ετῖς 
ον. 

μέμνημαι γὰρ] Τ)εῖποαρβ ἔφη [πίδ- 
ταπί Βτοάδριβ, (σθεῖ. 

τυαρὰ σῶν θώνῇ Δι σαϊαπη ΒΙΕΠΊ. 
Οταϊτῖ, αὐ ἀεῖης εἢ τσαρ᾽ ἀνθϑρώσων 
εἰ (εξϊ. 6. τσαρὰ ϑεῶν ἀτυχεῖν. 

τορωπτικώτερος ] ΒτΟΘΙ ᾿ἰὈ1ὶ πραγπ 
(μαπικώτερος. 

τὰ ἄριστα [τὰ εἰ, εἰ Βτεηι. δὐ- 
ἀϊῖο ἁτίίσαϊο; ααοά δοϊαηξϊ εἴα τὴ 
ΘΟΒοΪΙα -Ηοηλχετίοα γοηθία ἀοΙ ΠΟ 5 

Ἰαυδφαηάδ. 
μεμνῷς9)] Ταπε. ΤΠηρΥ. μεμνῶσο. ϑίο- 

Ὀϑουβ μέμνησαι. Βτοαδοὶ ἢ τὶ μεμνῆσο. 
Οὐε! ἢ. μεμνῶσο, ὌΡτα [οτὶρῖο μερονῆ- 
σός, αυοά ρῥγϑῖαϊε Ζεαπθ. μεμνοίωπο 
ΑἸτοτῖ, μρερονῷτο ΕΧ Χαπορθοπίςα |Δὰ- 
ἄαι Ετνπι. Μ, Ρ. 579. δὲ ϑοῆο α Ηο- 
τηστῖοᾶ ἃ (εἰ. ΠΟ Οη δἀϊα Ρ. 503. 
1τὰ δηΐθα χρῷο δάπίθαϊε ΧΕπορποη. 
ἘΟΓΓΏΘΙ μρεμνῇτο ΓΕΡΕΙ65 πη Ρ]ίοηϊς 
Ἐδίρυῦ]. 57. Ῥ. 1232: ΟΥ ΕἸ εν ἃ 
Ἄν ]εγ. 2. Ῥ.- 420... 

ὡσαύσως] ΘΙΟΌΘΡ 59 Οαεῖ, Βοάϊ, 

οὕτως αἀάιηΐ, αἵ σᾶΡ. 1. {εξξ, 4. 
4. διά γε] 1.ητ. ΙΠηρτ. ΒαΠ]. Μεῖ. 

5100. ΑἸἰτοτγῖ. γε οὔ ταπηξ ; τεέϊε, αἵ 
Ρυῖο. 

δεησόμενος] [τὰ ΑἸά, ϑῖοῦ. Οαεϊῇ, 
ὄντας οὕτω διοπείμενος ὐαηῖ. ῆπρτ, 
ΒαΠ]. Με]. ὄντας οὕπω διδομένους 

τοῦτρο Ουε]ῇ, δεγσόροεενος οὕτω διακειροέ- 
νους ἀχρτείπε ΡὨΠΕΙΡΠα5. ϑιερπδηὰβ 
ἴτὰ πηδὶθθαΐ Ἰερὶ οοπ) απέϊα αἰτᾶαὰδ 
Ιεξιοπε : ϑεοὺς δεησόμενος, ὡς τσρὸς φί- 
λους σοὶ ὄντας οὕπω διωκείμενος. Ροῖεα 
ξυνειδέναι ΒιοΟΌΘο 8. 

τορὸς φίλους) ἘΔ4, ρτῖπιθο 05. 
τΠΔΥΕῸ (Ε], τοροσφιλεῖς. ΒτΕΠΊ. φί- 
λοὺς ὄντως μοι τοὺς Θεοὺς αἱ Ουεϊξ, 



ΤΙΒΕᾺ 1. ΟΑΡ, ΥἹ. 55 
᾿ , ἐν 3 Ψ »Ἡ δ 3. ὦ. -« 

ϑιώκειμωι. Τ, γαρ, εῷη, ὦ παι; μεμνήσοαι εἐκεινῶώ, ὦ 5 
ν 95 εν»-»ν « “ἢ »κ' « λ Ἂ» 

ποτε ἐδόκει ἡμῖν, ὡς, ὥπερ δεδώκασιν οἱ 9 εοὶ μωϑόντως 
: Ρ ΄ δε. 7 Νὰ ᾿ ΕΚ 
ἀνθρώπους βέλτιον τράττειν, ἡ ἀνεπιστήμονως αὑτῶν ον-- 

ΕΙ ων » . ΝᾺ 2 ἴων 

τῶς, καὶ ἐργωζομένους μῶλλον ἀνύτειν, ἡ ὠργουντας, 
Ν 2 “ " ΄ ἃς 7 Ν ΕῚ 

καὶ ἐπιμελουμένους ὠσφωλεστερον ὧν διώγειν, ἢ ἀφυ- 
ψν ͵ ΄ ε ς ΠΝ « »" 

λωκτουντῶς τοὐτων᾽ παρεχοντῶς οὖν εαὐυτους, οἰους δέ, 
. φ᾿ γ ὸ » Δ -“" Ν 53..." τὸ ἐν ) ἊΝ ὡς 

ουτως ἡμῖν ἐδόκει δεῖν καὶ αἰτέσϑαι τὰ ὠγωϊϑὰ πορῶ 
“ »"» Ν 7) » ε "»" » ΄ 

τῶν Θεῶν; Ναὶ μὼ Δίω, ἔφη ὁ Κῦρος, μέμνημωι μέντοι 6 
““- 3 7] ΝΥ Γ ἔχ 7 "“ 

ταυτῷ ὠκούσως σου" καὶ γὼρ ἀνάγκη ἤν πείϑεσδαι τῷ 
7 ᾽, 5 3 ων ΑΝ, τ ἃ ». ἣλ ΄ 

λόγῳ τούτω" καὶ οἶδώ σε ἐπιτιϑέντω αὐτῷ, ὡς οὐδὲ Θέμις 
“4 ἂν ἯΝ »Ἢ “ 4 ε 7 Ἂ ψ' 

εἴη αἰτέσϑαι πῶώρω τῶν Θεῶν οὔτε ἱππεύειν μῆ μωϑόν- 
ς »"», »" "27 Ὁ {4 ΄ ᾽ 

τῶς, ἱππομαχουντῶς γεζον" οὔτε μή ἐπιστωμεένους τοζεύειν, 
7 »" »"»" ΕἸ Ψν “7 Ν ᾽ ΄ 

τοξεύοντας κρατεῖν τῶν ἐπισταμένων" οὔτε μὴ ἐπιστωμέ- 

νους κοίβηρηα, σώζειν εὔχεσθαι νωὺς κυβερνώγτας" οὐδὲ 

μὴ σπείροντάς Ὁ σῖτον, εὔχεσθαι, κωλὸν αὐτοῖς σῖτον 

φύεσϑαι" οὐδὲ μὴ φυλαττομένους γε ἐν πολέμῳ, σωτήη- 

5, ὦ τσαῖῇ ὃ σσατὴρ Ουεϊῇ, ὁ Καμβύ- 
«": τοάάιάϊς ΡΒΠ]ΕΙρΡΏ 5. 

ὡς, ἅπερ} πε. ΒΑΠ]. Τῆπετ. σὰ πὶ 
Β:οΌδθο ὁπόσα γὰρ δήπου. Βτεπλ. ὡς 
ὅπερ. ΑἸτοτῇ. ὡς ὅσα ἄν δήπου. ϑῖερῃα- 
Ὡὰ3 ὅσαπερ οοπ)οεθας Ἰερεπάα πὶ 
εἶξε, Μαυτγέϊως ὡς ὅσαπερ τηδὶοθαῖ ; 
το] Θιερῃαηίδηα τατῖο ρἰδοειῖ, αἱ 
ΔῸΣ Πτηα οπιπίατη. Ροΐξ δεδώκασιν 
διοθεουβ ἡμῖν δάἀάϊε, 

τυράττειν] Νεῖῦα βέλσιον-τττάνεσ', ὃγ- 
τὰς οὔηῆε 171απιῖϊπα, ἤηρτ, Βαῆὶ. 
Μεὶ. δἀάϊία ἃὉ Αἰάο. Ψυϊραίι πη 
τοράξειν ἐχ [1Ὀτ|5 Βτοάεοὶ, Θὰ 6}[. ΒΟΑΙ. 
ΑἸτοτῇ, ϑιοῦθοο, ΡὨ]]ΕΙΡΏΙ νεγποηθ 
Οὐτ ϑίερῇδηο τηῦΐᾶν!. 

ὠνύτειν] Εχ Ουεϊῇ. οὰπὶ ϑιερῆδηο 
νυϊραϊα πΊ ὠνύειν τηὰίανίτη5: ἀείη- 
ΤΕρ5 ὠργοὺς ὄντας ᾿ αητίπᾶ. 

ἐπιμελουμένους) ϑιο εοὰ5 ἐσιμελομοέ- 
νους τεέϊε. 

ἄν διώγειν] 1Ταηΐ. απ ΑΠΈο}15. γ᾽ 
ἄν διάγειν. ϑίερπαπυβ αὖ πηιαϊθδαῖ : 
ηὐδὲ οοπ]εξξατγα τη] Ρ]δοεί. 

σούτων] Θυοπᾶπῃ τείεγεπά τη ὃ 51 
αι ρος ὄντας εὔἴξδβης ἤϑοο. οο]]ο-᾿ 
οδίβ, [ητ6] ]Πρατεσα. ϑιοθθθαϑ ἴα ἢ. ]. 
Ὠδθει (οπρίαπι ; ὠφυλαχτοῦντας, καὶ 

ταρέχοντας ἑχυσοὺς οἵους δεῖ. ΘὉΕΙΕ, οὖν 

φοιούτους ἑαυτούς. ἙΔὰ. ρῥτίτηθθ οὖν 
οαπὶ ΑἸτοτῖ, εἰ διοῦεθο ογηϊ τα ηΐ. 

ἐδόκει δεῖν] Ψειθαπγ δεῖν οτγμϊτε 
ΙπΠηρτ. Βαῆὶ. 

τὰ ἀγαϑὰ) Ἐχ 1ὰηΐϊ. ΤΠηρτ. ΒΔ4Π|, 
Μεὶ. τὰ αἰγαϑὰ τὰ τενοοᾶνὶϊ Ζειης, 
4υδῇ 4]14 εἰίατῃ εἴξηις ὠγαϑὼὰ, 4 ἃ 
4115 Ποη Ρεϊδηςαγ. 

6. ταῦτα] Βοάϊ. εἰ Βτγοση, τοιαῦτα, 
Ουε!ῇ, σοιούσων. 

ὠνώγκη ἦν] ἴῃ Ουεϊῇ. εἰ Βτεῖη. μὲς 
(εαυϊίαγ. τούτῳ οπλῖτς (61, 

ἐπισιϑέντα αὐτῷ] 14 1 αητ. ΤΠ. Βᾶ« 
Π]. Με]. εἰ πηγαῖρο (υε!ῇ, καὶ οἷδω 
τοροστιϑέντω αὐτῷ ΘιοῦΌδοαΚ, καὶ οἶδά 
σε ἐπιτιϑέντα αὐτῷ ΛΙίοΙ. καὶ γὰ 
οἶδά σε λέγοντα ἀεὶ ΑΙάϊπα, Οπεἰξ. τὰν 
Ιορῃὶ νετῆο. 

ἐπισταμένων} ΔΛαάϊίαπηλ ναἱρὸ σ6- 
ξεύειν σατὰ Βοάϊ. σαεϊῖ. εἰ τεηι, 
οτηϊῇ, 

ναῦς] ϑιοθθουβ ναῦν Παδεΐ ; ἀεΐη- 
(ερ58 σπείραντάς γε ΘΙΟΌδΕὰΒ ς τα ΪΙ γὲ 
αἰ ρ! σοῖς εείατα, ἰΐσες ἸΙάεπι ἴῃ [ὲ- 
΄Πσδητ τρηλῦτο δάπί, εϊποθρϑ σῖ- 
σον τεξὶθ οτηϊίοτε νἱάθηίαγ ΟΕ] , 
Βτεῖῃ. Βοάϊ, 

Ε4 



κ6 ΟΥ̓ΒῚ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝ 
,͵ὔ .9.ϑ » Ἂ ἊΝ ὃς ἣΝ »"» » Ἂ Κ ρίαν αἰτεῖσθαι" παωρὼ γὰρ τοὺς τῶν Θεῶν ϑεσμοὺς πάν- 

β ἃς ὯΝ ΡᾺ Νι 2 ΄ Ψ, 

Τῶ τὼ τοιαῦτω εἶναι" τοὺς δὲ ἀϑέμιστω εὐχομένους 
ε κά Μ“ ΗΝ Ὁ δ » ς ου “ 

σμοίως ἐφησθα εἰκὸς εἰνῶι παρῶ ϑεὼν ἀτυχεῖν, ὥσπερ 
Ἂς 3 3 -“ Ν. ὥ Ψ 

καὶ παρὼ ἀνϑρώπων ὠπρώκτεῖν τοὺς πωρώνομω δεομέ- 

γους. 
το Υ 9 7 «“ 5 ΤΨΕΙΝ 

7 κείνων δὲ, ἔφη, ὦ παῖ, ἐπελάϑου, ὦ ποτε ἐγὼ καὶ 
2) ἀε ἱπᾶα- ς 7 9 ς « Ν "» Ν Ν ᾽ Νν 
τα εἰ οὰ- σὺ ἐλογιζόμε οὐ, ὡς κῶνον εἰἡ καὶ Κῶλον ἀνδρὶ εργον, 
τὰ εβῆσοιεη-- δώ » ἴον .“ ὅν ΝΣ Ν 9 

ἀϊ, αὐ αυϊ- εἰ τίς δυνωίτο ἐπιμεληθῆναι, πὼς αὑτὸς τε κῶλος Ἀού- 
4.ε πιοάε- ὃ Ν ἂ 7] “δ Ν Ν“ 9 ,ὔ ε, 8... ΣᾺ 

Πυϑ εἴ μτο- γαϑὺς οκιμῶνς ὙὝενοιτο, κΚώι τῷ ἐπιτήδεια οσὼς φὔῦυτος τὲ 

Ὅὰ5 τερε- ε 

τίαῖατ, εἰ αἱ καὶ οἱ 
τος πεςεῆδ- ἡ, 
τίθε [ἀρρε-. εὐ ὰ οὕτως ὄντος, ἐπίστασθαι ἀνιλρώπτων ἄλλων τροσ- 
{141 Θδχετῖοὶ- 

ἘΠ τωτεύειν, ὅπως ἔζουσιν ἅπαντω τὼ ἐπιτήδειω ἔκπλεω, 
. Ἧς νὰ 

καὶ ὅπως ἔσονται πάντες οίους δέει, τοῦτο Θαυμαστὸν δη--: 
» Ὄ τἰς τὺ τ Ν, Ν Ζ ν᾽ “Ὃ ΄ 

8ποὺ εφαίνετο ἡμῖν εἰνωι. Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη, ὦ πάτερ, 
"Α Ν »“»ρ . τὰ ͵΄ ) 

μέμνημωι καὶ τοῦτο ὅτε σου λέγοντος συνεδόκει καὶ ἐμοὶ 
ε ΄ τῷ 5 Ν ἊΝ 7) ᾿ ὰ ἢ θα 5) 

ὑπερμέγεθες εἰγωί ἐργον τὸ κώλως ἀρχεῖν᾽ καὶ γυν, ἔῷη, 
ΕῚ Ψ -“ »-» . Ν ἥπς ἰνΝ Ν᾿ 

ταὐτώ μοι δοκέ; ταῦτω, ὅτων πρὸς αὐτὸ τὸ ἄρχειν σκο- 

πῶν λογίζωμαι. Ὅταν μέντοιγε πρὸς ἄλλους ἀνϑγρώ-- 

" “ ς Ὅν 5] Νν Ν ͵ 7 

οἰκέται ἱκανῶς ἔχοιεν. Τὸ δὲ, τούτου μέεγώλου 

“πάντα τὰ] ΑἸιοτί. σαῦσα καὶ τὰ 
ἄαι. ταῦτα καὶ τὰ τοικαῦτω τοάντα 8ῖο0- 
Ῥφαβ, ἀείποερς ὠϑέμεσα Βτετη. 

ἡ, ἅ τοσε] Βτοιη. οταἹῇο ἔφη παδεῖ 
“ τῦοτε. Ἐπτίατι ῬὨΠεΙρῃα9 ἔφη, ὦ 
τοαῖ οτηϊῆϊ, εἰ ὁσόσε νετγῖϊτ. ᾿κανὸν εἢ 

ἢ.}]. μέγα, αἱ ᾿ἰρίε Χεπορῆοη ἀείηής 
Ἰῃιεγρτειδτατ. 

ὅπως αὐσὸ: ΨοΪϊρο Ἰητεγίασία τα. ἄν 
οσὐτὴ {ὰπ|. ΤἸΠηρτ. Β4Π). Με]. οὐ. 
(ειεταπι δοκέκοως τα δὶ ἀιρ] σοι, ηἰῇ 
νογίεγα Πγ8}}5: υἵ 16 νἱγτα πὶ ὈΟΠ ΠῚ 
Ποπεϊυτησιθ ἐχρὶ οσδητ 5 ἄρρτο- 
Ῥεῖ. ϑεησθηβ δἰϊεῖα πὶ ὅπως ΟὨΠῚ 
ῬΠΠΕΙΡμΟ οπλίτς σα}, Βτεηι. Ατιῖ- 
ουΐυ ΠῚ οἱ ητα οἰκέται οπλίτς (σα ε], 

οὕτως ὄντος) Μαϊπαίατη οτάϊπετη 
εχ νεγτῆοπε ΠΊΕ ρἢΙ Βταπι. εἰ ΟΕ]. 
τησίΐανιτ Ζεαης δανειθία τη οὕτως τα- 
ἰδ ῆεηϑ εἴ συ πῇ ἐπίσσασθαι σΟραΪΔΠ8. 
Αι οὕτω μέγα τείροπάες ἔξᾳαξητὶ 
“γαυμαστόν. 

ἐπίστασθα] τὰ ργῖὸ ὑφίστασθαι 

νεγῆο ῬῃΙεΙρΡἢΙ, Ουε!, Βοάϊ. ἀεὶπ- 
ΠΕΡ ἕξουσι τσώντα Οὐε, Βταπη. 

ἐφαίνετο ἡμῖν] ΑἸτοτῇ. ἡμεῖν ἐφαίνεσο. 
8. καὶ σοῦτο ὅτε σου] [τ ΑἸτοτῇ, 

γυϊξο, "οὶ σοῦτό σου λέγοντος" συνεδόκει 
οὖν καὶ ἐμοὶ, 48 πὶ ἰεξὲϊοπεπὶ [ἢ ἀπῇ 
εξ ἀοσεης {εαυεητία νεῖῦα καὶ νῦν 
ταὐτά μοι δοκεῖ. 

νῦν, ἔφη} ϑιοῦεθυ5. γε ρΡοῆ νῦν εἴ 
ἀεϊπάε σαῦσα οτϊ ας ΡΠ] ΕΙ ρΏΒ ς 
φσαῦτα μοι τὰ αὐτὰ οτῃ Ὁ δοκεῖ Οαε], 
γε ετἰατη Βιθπι. οὐίττι, ἀοϊηάς τὼ 
αὐτὰ δοκεῖ τὰ αὐτὼ Ὠδῦεῖ. Ψυϊροὸ 
εἴαϊ νῦν γ᾽, ἔφη. 

αὐτὸ σὸ ἄρχειν) Ἰτηροτίαπη ἴῃ δὉ- 
{τγαΐζῖϊο ἱπιεγργείδίαγ ϑεῖκε Όεπε, 
εἴ ποη ἰαῖῖημθ. [1τὰ ργοποηλῖπα αἱ1- 
ταῦ ( ρΠπιτε Ρίαϊο, ἐαπγησε ἤρηϊῆ- 
οατοηδτὴ νἱγ ἀοέϊαβ. ἀδτῖναὶ ὃχ δᾶ, 
αυἃ ἀὐτὸς ΡτῸ (Ὁ]5 ἀϊοίταΓ. 

μένποιγε] ϑιοθθθ5. οατὰ Αἰτογῖ, χε 
ΟΥ̓, 
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»ἈΧᾺ ΄ ον 37) ) Ψ 

ποὺς ἰδὼν κατανοήσω, οἷοί τε ὄντες διωγίγνοντωι ὥρχιον-- 
“- 57 5 « » 9) ἃ 

τες, καὶ οἷοι ὄντες ἀντωγωνισταὶ ἡμῖν ἔσοντωι, πάνυ μοι 
᾿ 

» ᾽ Ἂς ᾿ Ἂς Ρὶ Ε] Ἂν 57 Ὁ 

δοκεῖ αἰσίχρον εἰγῶϊ, τὸ τοιούτους ὠυτοὺς ὀντῶς ὑποπτήξαι, 
΄ς τὰ ΄ 97 4 ἊΨ ϑ᾽ ΄ ὮΝ 

καὶ μῆ εθέλειν ἰένωι αὐτοῖς ὠντωγωνιουμενους" ους, ἔφη, 
3 Ν » ͵ Ε μς ΣΝ »" « ἐδ Ζ 

ἐγὼ αἰσϑάνομωι, ἀρξώμενος ἀπὸ τῶν ἡμετέρων Φίλων 
« ᾿᾿ -“" ις 7 »“» 3 φΆ 

τούτων, ἡγουμένους, δέιν τὸν ὠρχοντῶὼ τῶν ἀρχομένων δια-- 
΄ » ἧς δι » Ν ΄ » 

Φερειν τω και πολυτελέστερον δειπνεῖν, καὶ πλέον ἔνδον 
» 7 Ν ᾽ὔ Υ 7 Ν Ζ 

ἔχειν χρυσίον, κωὶ πλείονώ “χρόνον καϑεύδειν, καὶ πάντω 
5 7 ΝΟ τῷ δὰ 3 Ν ἈΠ τ μ 
ὥπονώτερον των ὠρχομενῶν διάγειν. Εγω δὲ οἰμῶ!, εη, 
Ν ἂν Ἵ "Ὁ ε »"» » ΄ αὖ . 

τὸν ἄρχοντο οὐ τῷ ῥωδιουργ εἰν χρήνωι διαφέρειν τῶν ὧρ- 
΄ - Ἂν σ΄ »ο»ε » 7 

χομένων, ὠλλω τῷ προνοειν τε καὶ φιλοπονεῖν προϑυμού- 
» τὰ 5») πρὶ » 3] ς 2 ἃ ΕῚ ᾿ς 

μένον. ἀλλώ τοὶ εῷη, ὦ παι, εἐνίὼ ἐστίν, ὦ οὐ πρὸς9 
᾽ ΄, 5 ΄ ᾽ Ν τ 3 Ν, Α͂ 

ἀνθρώπους ἀγωνιστέον, ἀλλῶὼ πρὸς αὐτὼ τὼ πράγματω, 
{Ὁ ΓΘ Ὑ, ᾽ Ἂ ΄ δ 7 " 

ὧν οὐ ῥοδιον εὐπόρως περιγενέσθαι. Αὐτίκα, δήπου οἷσ- 
3, .“ Ε εν ἮΝ « ῳ ἃς ᾿ ᾿ 

ϑα, εῷη, οτι, εἰ μή ἐξει ἡ στρωτιὼ τῷ ἐπιτήδεια, κατω- 
ὥ' 7 50 ΧΝ ς » ͵ » “ -“ Χ 9) 

λύσετωί σου εὐθὺς ἡ ἀρχή. Οὐυκουν ταυτῷ μέν, εῷη, 
“ ,ὔ 7 ΄ "»- ΕἸ -“ - 

ω πατερ, Κυαξάρης φησὶ παρεζειν τὸς ἐντεῦθεν πᾶσιν 
2, κα « 7 ἂν ἮΝ Ψ δ νυ] 5 Ὁ Ἂς 

ἰουσιν, ὁπόσοι ἂν σι. Τούτοις θῆ, εῷη, ὦ παι, σὺ πι- 
7 9 “» Ἀν: 7ὔ 7 ", 

στεύων ἐρχ, τοις πάρα Κυαξάρει χρήμασιν; Ἔγωγε, 

οἷοί τε ὄντες] ΟὐεἸξ, Βταπι. οἷοι ὄντες. 
ἀεϊηάς ἡμῖν ἔσονται ῬΡτο ἡμῶν εχ Οὐε], 
ἀεάϊτ Ζευπε. 

σὸ ποιούτους] Αττσυΐατα Ἐαάά, ρτι- 
τῆξϑρ σὰπῇ ΑἸἰτοτί, οπηϊτιαηϊ. 

ἐθέλων ἰένα Ταηϊ. ἰέναι τοῖς ὠντα- 
᾿γωνιδυμένοις. ΑἸτοτῖ. αὐςοῖςτττενιου μένους 

Γαρτα [οτὶρίο --- νουμρένοις. Δοσαίατι!- 

νὰπῇ Ππξυΐϊατεπι Ὠάῦει Βτεπη. ϑέλειν 
Ουε!ῇ, Βτοάξοιις ὁμόσε ἰέναι Ἰερὶ ροῇϊα 
εεηίεθαί. 

φίλων σούτων] Ουεῖξ, ἃ οοττεέζογε 
ψοῦτο ὨλΌεῖ, ηποά εξ ἴῃ ΛΙτοτῇ, 

σῷ καὶ) Οορυϊᾶπὶ οπϊτταης Εάά. 
σεῖς. σαν ῬὨΠΕΙρμο. στὸ πολυτσ. ο- 
τοῖα σορυϊα ΑἸτοτί. ἰάετχ τῦλεῖσσον 
ἔχειν ἔνδον. ΟΘαε]ξ, Βταπη. ϑίοῦ. ἔχειν 
ἔνδον Ἰάδτη τσλεῖον ὨφὈεϊ. 

διώγειν)] Τυπίίϊηθε διώγων σοτγεχὶξ 
Βιοάθυ. : 

ταρονοεῖν} Τα πτη88 τσρονοεῖ ΒτΟάδθα5 
ετηεηάαν!ῖ,, οοηῖτα ἰηάς ΒΑΏ], φιλο- 

σονεῖ εθδοῖς τῇ ἃ Βτγοάθοο σούγδ- 
δϊα πη. Βτγεπι. οὰπὶ ϑίοῦεοο (ες πες 
σε οτγηϊτ, πεῖ, νεγοὸ νετθᾶ καὶ φι- 
λοσονεῖν, ΘΕΘΌΘἢ3 τσροϑυμούμενον ϑ8ῖο- 
Ὀδοὰβ εὐ ΡὨΙ ΕΙΡΏΙ νεγῆο οτητῆϊ ; εἴ 
ἴῃ ΑἸτοτγῇ, τηληὰ5 δ] επα ἰά ἴῃ τηδί- 
δῖης δάάϊα!ε. 

9. ἔνιά) Οπλίτς ΑἸτοτέ, ἀείποερς 
εὐκόλως Βτέτη. εὐπορεῖν, αὐμπάανε ἴπ- 
τειρτγεῖαταβ εἰ ΡΠ Ι]ΕΙ ρῃ 5. 

ἔφη. ὅπ (πεῖ, οπλο ἔφη τὰ ἐσι- 
τήδεια ἡ στρατιὰ, κατ, σου ἡ ἀρχὴ, [εὰ 
σοτήεόϊοσν ἔφη εἰ εὐθὺς τεδίταϊ!. ΒΙαΓη. 
οἶσθα δαν---ξει τὼ ἐπ. στρατιὰ, σου ἡ 
ὠρχή. 

τυᾶσιν ἰοῦσιν] Οαεῖξ, ΒΙέγτ. ἰοῦσι 
τοᾶσιν. 

σούτοις δ᾽ ἔφη] Ουεῖ!, σούτοις δὴ σὺ, 
ὦ παῖ. (εὰ ἴῃ ταᾶτρίης δὲ σοτγεόια πα 
εἰ ἔφη τεπιτατατπη ο. Ἐσυϊάεπι νὰ]- 
δᾶταῃῃ δὲ ροίροία! σοὐ!ο 5 ̓εξλϊοηϊ, 

Κναξάρε) (υεὶῖ, Βτεῦλ. Κυαξάρεω, 
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ἔφη ὁ Κῦρος. Τί δὲ, ἔφη, οἴσθϑω, ὁπόσα αὐτῷ ἐστι; 

ΜΜὼ τὸν Δίω, ἔφη ὃ Κῦρος, οὐ μὲν δή. Ὅμως δὲ τούτοις, 

ἔφη, ταιστεύεις τὸς ἀδήλοις ; Ὅτι δὲ πολλῶν μέν σοι 

δεήσει, πολλὼ δὲ καὶ ἄλλω γὺν ἀνάγκη δαπανῶν, ἐκεῖνο 

οὐ γιγνώσκεις ; Τιγνώσκω, ἔφη ὃ Κῦρος. ἜἘδν οὖν, 

ἔφη, ἐπιλίπη αὐτὸν ἡ δαπάνη, ἢ καὶ ἑκὼν ψεύσηται, 

τῶς σοι ἕξει τῶ τῆς στρατιῶς ; Δῆλον, ὅτι οὐ καλῶς. 

᾿Ατῶρ, ὥ πάτερ, ἔφη, σὺ εἰ ἐνοροίς τινο, πόρον καὶ ἀπ᾽ 

ἐμοῦ ἂν ταροσγενόμενον, ἕως ἔτι ἐν Φιλίω ἐσμέν, λέγε. 
3 ϑε 9) » “" “ 5, Ν ι ΤΣ »“ὝὝἪ ὙΦ 

10 Ερωτῶς, εᾧη, τουτο, ὦ πῶϊ, εἰ τίς ὧν ὥπο σου τῦῦρος 
4, 3 ἊΝ 7 Χ “Ὁ δ. ΛΗ 9 Ἄ 

Ὡροσγενοιτο; Ἀπὸ τίνος δὲ μώλλον εἰκὸς ἐστι τῦϑρον 
γῇ ὮΝ ΕΝ “ 7 ΕΣ Ν Χ 

τοροσγενέσιγωι, ἡ ὥπὸ τοῦ δύνωμειν εχοντος ; Σὺ δὲ πεζὴν 
λ 7 3 » ΄ Ε Ε 3. ἐν εῦ  ὺ Ἐπ᾿ 

μεν δύνωμιν ἔχων ἐνθένδε ἔρχή, ἀνθ᾽ ῆς εὖ οἶδ᾽ »νοτί πολ- 
3, ΕῚ ἣΝ ΄ ε Ν ΄ - 

λωπλασίων ἄλλην οὐκ ἂν δέξωιο' ἱππικὸν δέ σοι, ὅπΈρ 
7 2) “ ἐν 3, 

πρώτιστον, τὸ Μήδων σύμμαχον ἔστωι. ἸΠοῖον οὖν ἔθνος 
»΄»ο»- ΄ Ε ρ. ν Ψ 7 ΕΓ. 

τῶν πέριξ οὐ δοκέϊις καὶ χαρίζεσθαι βουλόμενον ὑμῶν 
« : Ν 7 ν, ,, Ἁἃ ΄ 

ὑπηρετήσειν καὶ φοβούμενον μή τι πώϑη; Ἃ χρή σε 
-ΗΩῊἧ ΚΝ ν, - ᾿ 3 Ε Υἰρὰ 

κοινή σὺν Κυωξάρη σπκοπεισθωι, μήποτε ἐπιλίπη τὶ υμῶς, 

υπάες Ζεαης Κυαξάρει ἀεάϊί, να ἱρὸ 
οταϊ Κυαξάρῃ. 

Τί δὲ, ἔφη] ΑἸιοτῇ, Τί δέ ἔφη. 
σούτοις, ἘΦη)] Ἑαάά, ρτίπιδε οὐ πῃ 

Ουεὶῖ. Βτεση. ΑἸτοσῇ, ῬΏΠ]ΕΙρμο ἔφη 
Οὐ ταπῖ, ἀδίποαρβ πιστεύειν ᾿Πτ]ηἃ 
ουπὶ αἤδοὶ!5 Ὠδθει. 

μέν σοι] Ουε]ξ, σοε οὐ ΠῸ διὸ τσολ- 
λῶν, Γεἀ τηᾶτρὸ δὲ τείταϊς. 

ἄλλα νῦν] ΑἸτοτῖ, πολλὰ δὲ ὠνάγκη 
αὐτὸν νῦν δωπανῷν : Ἐπάς Μαυτεῖὶ σοη- 
7θέζατα ἄλλα νιν ἰαρϑητῖ5 ΠΟ ΒΓ ΔΓΙ 
νιάσιαγ ; Πηλ]] 6 πὶ Τοτὶρέατατη ΡΏ11ε]- 
Ρῇαβ ἐχρτοῖῆι: νεγῦα ἐκεῖνο οὐ γιγ- 
νώσκεις [απί ἴπ πχατρίης ΑἸιοτί. 

᾿Εἂν οὖν] (πε! ἢ, ̓Ἢν---δωσάνη, καὶ, 
δάἀϊεέϊο ἴῃ τηδτρὶηα ἢ δηῖς καὶ ᾿πίε- 
τεηάο : ἤν οὖν Βτεπι. ἀδίποερβ αὐτὸν 
ἡ ὃ. ἐπιλίση, ΑἸτοτέ, 

ψεύσησαι] ΟαεἸῇ, ψεύσεται, τρῶς ἄρ᾽ 
ἔξει, τηᾶγροὸ ϑίερῃ. ψεύσησαι ὦ σταῖ, 
τοῶς ἄρα ἕξει. δ Ἰδέϊῖο τα ϊῃὶ ρτθ- 
Ρἰαςεί. 

οὐ καλῶς) Ταῃΐ. οὐ κ᾿ δηλονότι ουπὶ 

ΑΙτοτέ, 
εἰ ἐνορᾷς  1ππὲ. Β4Π]. Μεϊ. εἰ οτηϊέ- 

(υηΐ, απάς Οαβδὶῖο εἰ ὁρᾷς ἀεάϊζ, εἰ 
ἐνορῷξς οοταχὶς Βιοάθυβ. Οὐεϊξ. 
Βτθτη. ἔφη, ὦ «πάτερ. ἀδπίαθ φσροσ-- 
γινόμενον (σαεἶξ, 

1ο. ἔφη, τοῦτο, ὦ -σο)ῇ Ουεῖῇ. ἔφη, 
ὦ τταῖ, τοῦ ἄν ἐπό σου τσόρος γένοισο, 

νυ]ραΐα ᾿εξϊίοπα ἴῃ τηᾶγρῖπα δηποίᾶ- 
ἴῖΔ. Ετίατη ἴῃ τηδιρίηθ Βίερῃ. εἢ ὦ 
παῖ, τοοῦ ἄν εχ νετήοης ΡΠ εἰρῃὶ 
αῇπηοίδίατη. Βτε. ἔφη, ὦ σταῖ, τσῶς 
ἄν ἀπό σου τσόρος γένοιτο. 

εἰκός ἐστι] ϑιοθθυβ σὰπὶ ΑἸτοτῇ, 
ἐσσι γα τες, τσόρον γενέσϑαι ἢ ἐπὶ σοῦ 
ΒιοΌθοαβ ἀείποαρ5 Παθοῖ. 

τοεξὴν μὲν] ΑἸτοτῇ. μὲν ογ εξ: ἀεῖπ- 
σερ5 ἐνθένδε ἔχων. Ουεϊξ, εἰ Βτεπι. ἧς 
οἷ δ᾽ Βτετη. φαὶ ροῖξεα σύμμαχον οΥχα]ῆτ, 

δοκεῖς} [τὰ 1απεῖπα, ἤηρτ. ΒΔη]. 
Μεὶ. ΡΒ εΙΡρΏϊ νοτῆο. Ἀδιϊᾳαθ δοκεῖ 
σοι; ἴῃ ΑἸτοτῇ, δοκεῖ τὶ εἰ νἱἀςίυΓ. 

σὶ ὑμᾶς] ΔΙτοτί, ὑπιλίπη. 1{, Βαῇί, 
Μεὶ, Βτεπι. ἡμᾶς. 



ΤΙΒΕΕ 1. ΟΑΔΡ. ΥἹ. 50 

πα »-ὋἪ᾿ 7 9] ν, Ὁ ἴω 

ὧν δέι ὑπάρχειν" καὶ ἔϑους δὲ ἕνεκω μηχανᾶσθαι τροσ- 
44), 7΄Ζ 7 Χ ν᾿ 7 ῷ 7 
ὁϑου τσόρον. Τόδε δὲ μαώλιστῶ τάντων μέμνησο μοι, 

"κξ. 5» Ψ» Ἂν. τᾷ ἈΝ ᾿, 9] "ΙΝ 

μηδέποτε ἀνωμένειν τὸ πορίζεσθαι τὼ ἐπιτήδειοι, ἔστ᾽ ἂν 
Φ Α, Ἶ 5 τε 7 3 ἴω 

ἡ χρείω σε ἀνωγκάση" ἀλλ ὅτων μώλιστω εὐπορῆς, 
7 Ν » 5 »“ “Ἢ Ἂς, 7] 

τότε, τρὸ τῆς ἀπορίας, μᾶλλον μήχανῶ. Καὶ γὰρ τεύ-- 
»" ᾿ “" ὃι Υ, ᾿ς Ε »“- “Ὁ ΟΣ νὰν 

ζη μώλλον, τωρ ὧν ἂν δέω, μή ὠπορειν δοκῶν, καὶ ἔτι 
3 ΄ 9) ν -ς " -“᾿, 3 ᾿ 

ἀναίτιος ἐσὴ τσώρῶ τοις σαυτοῦ στρατιώταις" εἰς τούτου 
εἿ ΩΣ ς » » ᾿ »“ο ,ὕ ΄ 

δὲ μᾶλλον καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων αἰδοῦς τεύξη" καὶ ἥν 
7 γυ 7] “ Ὁ ἊΝ »"᾽ »ο». 

τινος βούλη τή δυνάμει εὖ ποιήσωι ἡ κωκωὼς, μῶλλον, 
ἊΝ ἂν 3) ; Ἂς ΄ ε “Ἢ ε 7 

εῶως ὧν ἔχωσι τῷ δέοντα, οἱ στρωτιῶτοῦ, ὑπηρετήσουσί σοι" 
(᾽ Νὰ , “. Ἂ 

καὶ πιστικωτερους, σάφ ἴσϑι, λόγους δυνήση τότε λε- 
ξὺν. ΓΤ. 7 7 7 “ 

γεν, ὁοτῶν πὲρ καὶ ἐνδείκνυσθωι μωλιστῶ δύνη, τοιειν 
» ᾽ 5) -ς κα ᾽, 

Αλλ΄, εῷη, ὦ σάτερ, 
357 μω» »"» "»“ »“-ὦὋἦ" δ ᾿ ̓ 

ὥλλως τε μοι κωώλως δοκεῖς ταῦτα λέγειν άντω, καὶ 

ε Ν ΝᾺ “ "»-"»" 

ἱκωνὸς ὧν καὶ εὖ καὶ κακῶς. 

ε" Ὁ Ἃ »ο“΄7ἷ΄ ω» 7 « »“» » 

Ὅτι, ὧν μὲν γυν λεγοντῶι λήψεσθαι οἱ στρωτίωτωι, ου- 
ΥὟ » ἰδ » 7 ΄ ΕΣ Ψ ἮἮἿἾἮἌ ᾽ 

δὲς αὐτῶν ἐμοὶ τούτων χάριν εἴσεται" (ἴσασι γὰρ, ἐφ᾽ 

᾿ ἔϑους7} 1 Πεῖπρο ἔϑνους οοττοχῖς Βτο- 
ἄδθυβ; ἀείποερβ μηχανώμενον ΑἸτοτῇ. 
ΠΟΙ ἱπερίς. 

Τόδε δὲ] Ουεῖξ, εἰ ΑἸιοτγῖ. τὸ δὲ 
τιάντων μάλιστα μοι μέμνησο. ΒτεΓη. 
σόδε δὲ σ΄. μ. μοι μέμνησο. ϑὶς εἰ τη 
διοθ θυ : ἀδίποερϑ ἕως ἄν ΒΓΕΠΊ. 

ὅταν μάλισσα)] ἴϊὰ ΟΕ]. Βτετη. 
ϑιοῦθου5. ῥῖὸ ὅτε μὲν μάλιστα. ΑἸΙτοτῖ, 
ὅτε μάλιστα. 

μᾶλλον μηχανῶ] Ουε]ῇ. μᾷλλον ἴῃ 
τηδισίης Ὠαθεῖ, οὔ! πτ ἃ ΒΥ. εἴ 
ῬΠΠΕΙΡΏΟ. 

ὠσπορεῖν] Οπεῖῇ, Βτετη. ἄσορος εἶναι, 

ἵεὰ συεϊξ, δοκῶν οτηΐϊῆι. Ῥαυϊο δηΐεα 
καὶ ἐπιπεύξη Ατρεηῖ, Ἑαϊτο. σεύξει 
"διοῦθουξβ. 

καὶ ἔτι---ἔση)] ΑἸτοτῇ, καὶ ἀν. ἔσει. 
ἐκ σούτου δὲ) Ἐχ ΟΕ], «δὴ τεσερὶς 

Ζευμε : ἀείποερβ μάλιστα ϑιοῦδευβ. 
ὑπὸ σῶν ἄλλων] Ουε]. ΒΙεπι. ὑπ᾽ 

«ἄλλων. 

βούλγ] Ουεϊῇ, Βτεση. βούλει; {δὰ 
ἴῃ Ουεϊξ, οοττεέξϊαγ. ἤ δηΐε εὖ εχ 
Ουεῖῖ, Βτεση. ῬμηΠεῖρῆο δάάϊάϊι 
Ζειηα. ἄν τινὰ ΑἸτογῖ, 

σοὶ δέοντα οἱ σπτρασιῶταὴ ΑἸτοτί, 

ἔχωσιν ὑπηρεσήτουσί σοι οἱ στρατιῶται 

ἔχοντες τῶ δέοντα. καὶ τοιστσιπωτέρους 

λόγους σάφ᾽ ἴσϑι πότε δυνήσῃ λέγειν. 

Βτεγη. τοισσικωπέρους αὖ σάφα ἴσϑι δυ- 

νήσῃη λόγους τε λέγειν. Ἐτίατη Βοάϊ. 
τοιστικωτέρους ὨΔὈεὶ οσυπὶ Εαά. ΡΥ ΓΏΪ5. 
τοισποτέρους .τὸτι Βιοάβθι. τοιστικωτά- 

σους Βυηεηῇϑ οὰπὶ δίοῦθοο, 4] οτάϊ- 
ΠΕπῚ νοθοσατα εὐπάστῃ οὐπὶ Δἰιοτῆ- 
ΠΟ Ὠδθεῖ. 

ὅχων περ] (Τα, ὅσαπερ. τὰ ψΕΊῸ 
σοπητηᾶ ΡΟ“ δύνῃ το] επάππὶ εἤξι. 

ἱκωνὸς ὧν καὶ εὖ] Τὰ οατὶ ϑίοῦθοο 

ΑἸτοτῖ. εὖ ποιεῖν ἱκανὸς ὧν καὶ κακῶς. 

Εαά. δηῖε Ζευαπίατῃ, ΠἸἢ ααοά δ5ῖ6- 
Ῥῃδηθ5 οὐτῇ ΟἘΕΪΕ, καὶ εὖ ποιεῖν ἱκω- 
νὸς ὧν κ. κ. ἀεα!. 

11. μοι καλῶς) ΜΙδΙ ΑἸτογῆηὶ οτάο 
Ρίδοοθι δοκεῖς ταῦτω τσώντω καλῶς λέ- 

γέιν. 
ὧν μὲν νῦν] [14 Τηδτῖρο ΒίΕΡΏ. ὅτι μὲν 

ὧν νῦν ΘΕ. ἴῃ πιᾶγρίηθ ὅστε σὰ μὲν 
«ὖ νῦν. Βτεπη. ὥ μὲν νῦν. Ψα]ρο ὥ μὲν 
αὖ νῦν. Ζειαπε Οπεϊξς, ᾿ἰρχ1 Ἰεξιϊομεπι 
τοοερι, 



όο ΟΥ̓ΒῚ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΑ͂Σ 

πὰ ϑινς Ψὰς γ "ὕ 7 .“ .ς. ἃ οἷς αὐτοὺς Κυαξάρης ἄγεται συμμάχους) ὃ τι δὲ, ἂν 
Ἂς - 5 " - ἃς 

τυρὸς τοῖς εἰρημένοις λωμβανη τὴς, ταῦτω καὶ τιμὴν νομι- 
 ς ψ 7] ΠΡ δ) ΕῚ ΄ »"Ἅ 

οὔσι, καὶ χάριν τούτων πλείστην εἰκὸς εἰδένωι τῷ διδόντι. 
Ν 5» 7] ὩΝΦΩΣ ἃ (κ φπ 

Τὸ δὲ ἔχοντα δύναμιν, ἡ ἔστι μὲν Φίλους εὖ ποιουντῶ 
᾽ “ »"“ ΝΟ 5 Ν 5 »-» 7ὔ ἀντωφελεῖσϑαι, ἔστι δὲ ἐχϑιροὺς ἔχοντω πειρῶσϑαι τί- 

3] 5 -Ὁ “» 2 », Ν 9 

σασιλαι; ἐπείιτὼ ὠμέλειν τοῦ πορίζεσθαι, οἰεὶ δ; ἐφ, 

ἧττον τοῦτο εἰναι αἰσχρῶν, ἢ εἴ τις ἔχων δὶ ἀγροὺς, ἔχων 

δὲ ε ἐργάταις, οἷς ἂν ἐργόζοιτο, ἔπειτώ ἐῴη τὴν γῆν ὠργοῦ-- 

σῶν ἀνωφέλητον εἶνωι ; Ὥς οὖν ἐμοῦ, ἔφη, μηδέποτε 
Ε ͵, »“᾿ Ν » ᾽ -Ὁ ἢ ᾿ 

ὠμελήσοντος τοῦ τὼ ἐπιτήδειω τοῖς στρωτιώτωις συμμήη- 
» ἤν 5, 5 χ ἌΣ 5 Ὗ -“ 3} 

χανάσϑαι, μήτ᾽ ἐν Φιλίω, μήτ᾽ εν πολεμίῳ, οὕτως ἔχε 
ὃς 

τὴν γνώμην. 
7, ῪἿς 9, »"»Ὃ7 Ε “ »σ. ὮΝ » Δ) "ς"ς ὃ» 

12. ἡ Ὁ γΕ. ἐῴη, τῶν ἄλλων, ὦ παῖ, ὧν ἐδόκει ποθ᾽ ἡμῖν 
3) ἀε τλὰ]- ΄ ᾽ Ν 
τἰρ!τοὶ θοαὶ ἀναγκιον εἶνωι μὴ παρι βέλει μεμνήσαι; Ου γαρ, 
προ γαῖου 5. 9) Ἐ ΨΥ, 
τοϊεπῖία. ἜΡΥ. μέμνημαι; ὅτε ἔγω μὲν πρός σε ἦλϑον ἐπ᾽ ἀργύ- 

ριον, ὅπως ὠποδοίην τῷ ᾧφάσκοντί με στρωτηγεῖν πεπώι- 
Ζ ἃς Ν ε͵ ᾿ὰ ἦ ΄ ἘΣ ᾿ᾷ 

δευκένωι" σὺ δὲ ἅμα διδούς μοι, ἐπηρώτος ὧδέ πως, 
᾿ 7 ᾶἕ 5 -“ » - "“ »" 

Αρώ γέ, εἶπες, ὦ πῶϊ, ἐν τοῖς στρατηήγικοόις ἔργοις καὶ 
5 Ζ Ν τ ἢ « 3. ἙΝ (δ ᾿Ν Ν ἊΝ 

οἰκονομίως τὶ σοὶ ἐπεμνήσθη ὁ ἀνὴρ, ᾧ τὸν μισϑὸν ᾧέ- 

ἄγεται συμμ.] ΑἸιοτῇ, ἄγεται Κυαξ. Ζευηε : ἀοίησερα ὠργὴν οὖσαν Ταηι- 
συμμ. Πᾶ. 

τολείσπσην] Οὐ Βτεπλ. ἀεῖποοΡ5 ὡς οὖν] Θαεῇ, ὥσσε μοῦ αὐδη {τὶ - 
διαδόντι Ἐ44. ρτπηθ. Ρἕατγἂ ΠῚ τεοορὶϊ Ζεαπα ; ετἰατη Εαά. 

Τὸ δ᾽ ἔχοντα  ᾿απτίηα σαπὶ ΑἸτοτῖ, ρτίπηθ οὖν ΟΠ γα ηΐ, 
σὸν δ ἔχοντα. ἀεϊποερ5 τροιοῦντα; ΑἸ- ΤΣ μέμνησωι) ΑἸάϊπᾶ ἤ μέμνησαι αἕ 
ἀϊπα ῬΙΠΙρῃα5 γεαα!ϊάϊε, Οαεϊῇ,.. ἡ μεμνῆσθαι, Βτεῖη. συεῖίξ. 

τίσασθαι) ΑἸάϊηα σὶ κτᾶσθαι ἀπ Βτεπι. ὦ στρα τῶν ἄλλων. 
αὐτῶν. Οαῆα!ο σατπὰ Ταπιῖπα, ΒΑῇ]. οὐ γῶρ)] Βτοάδθιι5. ρτὸ καὶ γὰρ ἀϊ- 
Με]. τι κσήσασϑπαι ἐπ᾽ αὖ, (οηίγα «ί-- ἔτυτῃ σεηίεῦαῖ: (εὰ ἱρίαπε ἤος καὶ 
σασϑοι εἴ ἴῃ Ουε][. Βοάϊ. ῬΏιεὶ, 56- γὰρ τηαϊεῦαπίὶ Βυάδουβ οἴ δίθρῃδηαβ. 
4υξδης ἔπεσα οτηϊ τς ΔΙϊοι. ροῆεα ὅτε ἐγὼ} Βοάϊ. ὅτι, αυοά τηα] θα 
τοορίζεσθι Ῥτὸ νυ]ρατγὶ τσορίξειν Πασμς διορῃαπαβ; Ψι46 δὰ ΠΟΥ, βτ. νἱ. δ, 
Ουεῖξ,. Βοάϊ. ἀξίποερβ οἴει σιπττῆσσόν 538, εἴ νἱ. 4, 5. ἄργυρον----σπρατηγεῖν 
σι τοῦτο Οὐ. ἔφη τοῦτο αἰσχρὸν ἧττ με Οὐε]Γ. 
«ον εἶναι δ᾽ ἢ 1ᾳηἰ. ἐΠηΕτ. Β4ῇ)]. ΜΕΙ. διδοὺς  ΟΘεἰξ, Βτειη. διαδιδούς. 
[πὰ 1Πηρτ. δὲ Δηῖα ἢ τοῦϊς (1. οὔρεα εἶπες) Οπιτίαπε Εἀά. νεῖ, ΡΒΊ]εἰϊ, 
τοι---ἧττον ποιοῦσο. ΑἸιτοτῖ, σοῦτο αἰστ ΑἸιοτί. Νοῖεγ ἔφης εἴ ἔφη ἤο (οἱεῖ ἱπν 
χορὸν ἧπαον εἶναι ἢ εἴ σις. τογίογογε. 

ἐῳη} Οὐε]ῇ. τηαῖροὸ οαπὶ πης πα ἔργοις) Οπιϊτίαης σα], Βτοπις 
ΒαΏ]. Μοὶ, δὴ δάάϊτ, αυοά τεοορὶς 

δ ἀν υς, λα κοαν ο  ὐδεδαεν:.....ἕ ..μδδ5.. μασιν 

- λ»ϑφόλον «ἀνα. “Ὄνος “«...νὺ0.. δ μι κῶν 

ἔξω, φῶν,, ποδῶν, νων... ιν 



ΓΙΒΕΕ 1. ΟΑΡ. ΥἹ. άι 

5 δὲ ΄ ς » τ Γ, ΨΩ. δι ͵ 
ῥεις ; ουδὲν μέντοι οἱ στρωτίωταί ἡττὸν τῶν ἐπιτηδείων 
δέ πα... »ὔ ΠΡ ΑΟ ᾽ Ὗ χω Ὁ Υ ΄ 

ἕοντοῦ!, ἤ οι ἐν οἰκῶ οἰκετοί. Ἐπεὶ δὲ εἐγω σοί, λεγων 
3 95 ἕν ε δ᾽ ς “» Ν 7 » ᾿ς 9 

ταλήνχη, εἶπον, ὁτέ οὐδ οτιουν περι τούτου ἐπεμνήσνη, 
Φ ͵͵ Ζ7 ΕΣ ξ "" 35} ἃ, (Ὰ 

ἐπήρου μὲ σάλιν, εἴ τι ὑγιείας μοι περι ἔλεξε καὶ ρω- 
- 7 ͵7͵ -« « Χ ἐϑιν 

μής, ὡς δεήσοι καὶ τούτων, ὥσπερ καὶ [ὑπὲρ] τῆς στρα- 
Ν ᾽ “ Χ »“" 

τηγίας, τὸν στρατήγον ἐπιμελεῖσίται. Ὡς δὲ καὶ ταῦτα 18 
΄ ᾽ εν “ 9 δ ᾽ 7] 

ἀπέφησα, ἐπήρου με αὖ πάλιν, εἰ τιγὼ ἐπιμελείον εδι- 
΄ « ἈΝ χά " »" 3] ᾿ 

δαξέ με, ὡς ἂν ἑκαστῶ τῶν πολεμέκων εἐργῶν κράτιστοι 
ἂν ς 7 ΄ 3 7 Ζ΄ Ν 
ἂν οἱ σύμμαχοι γένοιντο. ᾿Αποφήσαντος δέ μου καὶ 

“» 3 Ξ Ν τ ς « 

τουτο, ἀνέκρινοως αὖ σὺ καὶ τόδε, εἴ τι Μ ἐπαίδευσεν, ὡς 
ϑι, -" 3 "-»Ὁ ων “ 

ἂν δυναίμην στρωτιῷ προϑυμίαν ἐμβαλεῖν" λέγων, ὅτι 
. ἢ »Ἅ ΄ Ε] Ν 5] ͵ ᾽ ͵΄͵ 

τὸ πᾶν διαφέρει ἐν παντὶ ἔργῳ προθυμία ἀϑυμίας. 
᾽ Ν Ν ἴω ΓΝ κα Ψ “5 Ἂς “ 

Ἐπειδὴ δὲ καὶ τοῦτο ὠνένευον, ἡλεγχες αὖ συ, εἰ τινῶ 
ἅ ᾽ ΄ 7ὕ ἡ ἱγη 7 Ν 

λόγον ἐποιήσατο διδώσκων περὶ τοῦ πείθεσθαι τὴν στρω- 
Ν 

Ἐπειδὴ δὲ καὶ 
»"Ἥ 7 5,3 ςε ᾽ 7 ἕ μ ᾽ 7 

τουτο παντάπασιν ὥρρήτον εᾧαίνετο, τέλος δή με ἐπήρου, 

»- 
᾿ς ε "7 ᾿ ἐᾷ 

τίον, ὡς ὧν τις μώλιστὼ μῆχιωνωτο. 4 

« Ἂ 

ὁ τι ποτε διδάσκων στρωτηγίαν Φαΐη με διδάσκειν. 
5 Ν Ν᾿ 2 » 3 7 « Ἂς 7 ᾿ς. 

Καγω δὴ ἐνταῦθα, ὠπεκριναμήν, ὁτί τῷ τωκτικό. Καὶι 
Ν 7 "»" ΄ “ .« » ἊΧ 

συ γελώσας διηλϑές μοι, παρατιϑεὶς εκάστον, ὁτι οὐδὲν. 

δέοντα] Ουεϊῇ, ἧσσον οἱ στρ. δίονται, 
{εὰ σοττγεξτα τη δεήσονται, ημε εἴ Γοτὶ- 
τατα } πτῖπϑθ τρία ἃ ΕἸ ἤετο δά 
ΕἸ] ετ. ᾿ϊ. Ρ. 262. εἰ δά Ρ]ατοηὶβ Εὰ- 

ΤΥΡΏγ. {εξτ, 15. ἧστον οἱ στρ. ΒΓΕΓΊ. 
ἧτπτον οἱ στρ. τῶν ἐπ΄. δεήσονται ΑἸτοτί, 

οἱ ἐν οἴκῳ) Αττσυαϊαπλ ]ὰπητ. εἴ 
Ουε!ξ. οπιτταης. 

μοι σίρι) ΘὉε]Ε, εἰ ΒτεΠῚ, μοι ὑγιείας 
ππίρι ἢ ῥώμης ἔλεξεν, ὡς δεήσοι σούτων. 
τϊῆ ψαοά Βτεπη. δεῆσον δεῖ. ὑγιείως 
πίριτ--σούτων : πρὸ τῆς στρατείας ΑἸ- 
τοτγῇ, δεήσοι εἰ ἴῃ Εἀά, ρτίτηϊβ ; ἤ ῥώ- 
ης ἐχρτεῆϊε ετἰαπὶ ΡΠ] εΙρῃας ; Μα- 
Τεῖυβ σοτγίρεθαῖ : ὡς δεῆσον, καὶ σπού- 
Ζων ὑσὲρ τῆς σπρασιῶς σὸν στ. ἐπ. 

Βτγεπι. καὶ ταῦτ᾽ ὨΔΌεῖ, 
ὑπὶρ τῆς] Βτεπ). ὑσὲρ οπλίτεῖς, εἴ 

ἸΌτὶ ἃ ϑίερμαπο Ἰαυάδι : υᾶτε 7ὲ- 
οἰαί, φαάτηνῖς Μυτεῖὶ σοττςίο ση]ῃὶ 
οτπηία πη τηᾶχὶ Πη8 ρἰδοεαδῖ. 

13. ἀπέφησα) Ουε], ἀπίφην--ῦ τις 

νας τέχνας ἐδίδαξεν αἷς τῶν ττολεμικῶν, 

{εὰ πηιᾶτρο ἐσιμελείω; [Ὁ ΠΙταΙ ; ρτὶ- 
οτγετῃ ἰεξλοηε πὶ παῦεὶ Βοαϊ, 

πολεμικῶν} Ταπιϊπα, ΙΠηρτ. ΒΑΠ], 
Μεὶ. “πολεμίων. 

ἄν οἱ σύμμαχοι] Ατιϊσυϊατα οἱ ἐκ 
Τ|Ὀτὶς (σα Ὀτὶο!ς αἀάϊάϊς Ζευπε : δαη- 
ἄεπιὶ παῦε ΑἸτοτγῇ, οὐ! ο ἄν, φυοά 
ἴδοϊς δείατα Γβοποϊανψίαπα ; ῥγθοῖεγεᾶ 
γίγνοινσο ΔΙτοτῇ. 

Ἐπειδὴ δὲ] σαε!ξ, εἰ Βτετ,, ἐσεὶ δὲ 
Πίος οἱ ἀεϊποθρϑ. 

ἐποιήσατο) ΝΜ ΟΊρατα τσοιήσαιτο ΘΟΥΤΓΙ- 
θεῖα ποὺ ἀμθίτανὶ ρτορίεγ φηΐα τὰ εἴ 
ΔΏΔΙΟΡΊΕΓΩ. 

14. ὅ σι “01) Βιοδθους τί χότε, 
ϑιερῃδηὰϑ5 ἢ τί πότε εχ ᾿ἰθτῖβ φαϊθαΐ- 
ἄἀδηι σοτηπηετηοζδῖ. 

ἀπεκρινάμην] Βοάϊ. εἰ Ουεϊ]ξ, ἐπά- 
πρίνομιαι. 

ὅτι οὐδὲν] Βοά]. πηᾶγρο πὶ εἴη ὄφελος 

στρατηγίᾳ ἄνεν, αὐ ἰρεὶς ΒΒ οὶ ΡΒ 5. 



δ ΟΥΕΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΕΑ͂ 

, ᾿ “2 -’ “Ἢ 57 »"Ὕ 3 “ ; ΄ 

Ὀῷελος εἰη στρωτιο τὠκτίκων, ὥνευ τῶν ἐπιτηδείων. Τί 
5. ΤᾺ δ ἐς 7 ͵ 5... .57 πο τὰ ἣν 

δι ἄνευ τοῦ ὑγιαίνειν ; Τί δὶ ἄνευ τοὺ ἐπίστασθαι τὼς 
ς ζ« 3 7 ΄ ͵7 5: ΑΞ, ΄ ᾿ι 

ευρήμενας εἰς πόλεμον τεχνῶς ; 1 δι ἄνευ τοὺ πείσεσ- 
ε ΄ Χ 2 « δ ὁ Ζ» - 

θαι; Ὡς δὲ μοι κωταῷανες ἐποίησως, ὅτι μεκρὸν τι με- 
3 Υ Ἂς 3 “ ᾿ 3 

ρος εἰή στρατηγίας τὼ τωκτικὼ, ἐπερομένου μου, εἴ τι 
7ὔ 7 δι ς νὰ 52 ς : ΓΑΙ 

τούτων σὺυ μέ ί ζω! ἐκῶώγος εἰήῆς, οπίιοντῶ με εκελευσῶς 

.“«Ἅ “" 3 Ψ . ΚΑ Ὄ τ τοῖς στρατηγικοις ἀνδράσι νομιζομένοις εἰνωΐ διωλέγεσ- 
7 ἌΣ ᾿ , 

οἱ, καὶ πυνθάνεσθαι, πὴ ἑκώστω τούτων γίγνετωι. 
5 7 ΔΝ ἐρ τή "4 9 Ν ὰ ’ ὧν 

1ιΖ ἊἜκ τούτου δὴ συνῆν τούτοις εγὼ, οὺς μωλιστῶ Φρον’-- 
4) ἀε τὰεη- Χ 7, " 5 Ν ᾿ ᾿ »-" 
ἄα δοηα μυς περὶ τούτων ἤκουον εἰνγωί. Καὶ περὶ μὲν τροζης 
ἜΧΕΙ Ει5 7 ε Ν ᾿ ἕὰ ἈΠ ῳ 7) 3 
ψπ ὑπο τ δ ἐπείσθην, ἐκῶνον εἰνῶι ὑπάρχίν, ὁ τι Κυαξάρης ἐμελλε 
εἰ ἀξ ὄἼχεῖ- ὡ ξΖ οὐ τὸς Ν δὲ ε ᾿ : τ ᾿ Ν ὑρέρα Ἴὰ 
ὁπαοηίθυς 7 ὥβεζειν ἡμῖν πέρι δὲ υγιειῶς, οὐὐζουων τὲ Ἀφ ὀρῶν, ὁ 

Ὦδηο ἴῃ Ν Ὄ ς 7 « ΄ 5 Ν ς ν 

τοῖα ἱπαι- ὅῶι πολέες οὦἱ χρήζουσωι υγίφινειν ἰωτροὺς φεβουντοῦ!, “οι 

τὰ 6 Πα ]5. 
Ὰ - »" -“ 3 Ἂν ϑῳ 

οι στρωτηγ οἱ τῶν στρωτιωτῶν ἐνέχεν ἰωτρους ἐξώγουσιν, 
«“ Νόα..5 Ν 3 Ν, ΛἋ ἐρτὲ Ἢ 7] Ξ; ΄ ».ῸνΝ 

οὕτω καὶ ἐγὼ, ἐπεὶ ἐν τῷ τέλει τούτῳ ἐγενόμην, εὐθὺς 
7, .: "Ἔ Ἢ ον, ον 9} 5 , ! « 

τούτου ἐπεμελήσην κῶι οἰμνῶι, εῷη, ὦ πώτερ, πῶνυ ἐκῶ- 
Ἂς ὮΝ 5 ὮΝ κ 3} ", ᾽ 3 -“ 

νους τήν ἰωτρίκήν τεέχνήν ἐχειν ἄνδρως μὲτ εμωυτου. 
δι - δι τς Ν ἐπ Ε 3 5. Ἦν ὯΩ 

10 Πρὸς τοῦτο δὴ ὁ σωτήρ εἰσεν, Αλλ, ὦ παι, εῷη, ουτοι 
χ δ τῷ - ς Ψ, « ἐξ δὴν δ] 

μέν, ουὑς λέγεις, ὠσπερ ἐμωτίων ρωγέντων εἰσὶ τινες ἡπήη- 
.“ ἘΠ 5" «“ Χ 7 Υ » Ὁ 

ταὶ, οὕτω καὶ οἱ ἰωτροὶ, στῶν τινὲς νοσήσωσι, τότε ἰωντῶι 

Βτεπλ. οπλταπί, ἀείποθρϑ καὶ αἱ πδς 
λεῖς ΑἸιοτί. 

ἔχειν] Ουε]Ὲ, ἕξειν μεσ’ ἐμαυτοῦ ἄν- 

ὅτι εἴη ὄφελος στρατηγίᾳ ΔΙιοτῇ, δά- 
[οτρῖο οὐδὲν ἴπ΄ τηδΙρῖπα. Εἰταπὶ 
Βτεπι. στρατηγίᾳ Ὠαθεῖ εἴ ϑιοῦξοιι5 
ὅτι οὐδὲν εἴη ὀῷελος στρατηγίᾳ. 

εὑρημένως) ῬΏΠΠΕΙρΡΏ 5 εἰρημένας νετ- 
τἰ, αποὰ εἴ ἴῃ Βοάϊ. εἰ σσπεϊξῇ, εἰς 
τὸν πόλεμον Βτετη. εὑριμένας ΑἸτοτῇ. 

μικρόν σι] ΑἸτοτῇ, τὶ οπλ ΓΕ, 
ἐπερομοένου μου] ἘΔᾺ4. ρῥτίπηθθ ΟἿ ΠῚ 

ΑἸτογῆηο ἸἰΌτο ἱπιδείεσαπι δέ, δίο- 
Ὀερι3 ἐστηρόμην. 

νομειζομένοις) Οὐε!ξ. οπλῇο εἶναι 
Βαῦος νομ. ἀνδράσι οὰτλ ϑίοῦΘθοΟ, 
Βτειὰ, εἴ 1Ὀτὶ5 φυϊθυίάαπη ϑιερΏδηὶ ς 
Ροῖϊεα συϑέσϑαι σπε!ῇ, ΒΓΕ. 

15. σούτου δὴ} Οσυεϊξ, εἰ Βτεπ. σού- 
σου ὃ ἐγὼ συνῆν τούτοις. 

ὑσάρχον] 1π Βτεη. ἀεϊείατη εἴ. 
ἐκούων «1] Ορρυϊαὰ Ουεὶξ, εἴ 

δρας, εὐπάδπῃ νεγθογαπ ογάϊπεπὶ [ῈΓ- 
ναΐῖ ΒΙεπι. ἄνδρας ἔχειν ΑἸτοτῖ, ἕξειν, 
νεγίϊ εἰἰαπὶ ΡΠΠΕΙ ΡΠ 5. 

16. Πρὸς τοῦτο----εἶσεν) ΟΕ], εἴ 
ΒΙΘΠ1. σρὸς ταῦτα---- ἔφη. 

οὗ οι μὲν] (σα, οὗσοι οὗς μέν. 
ἡσηταὴ Τὰ Ουεῖ, Βτετη. [λιρ4,; 

Βαίαν. πιᾶτρο Οαο]Ἐ, νυ]ραῖαπι ὠκεσ- 
σαὶ, Ῥτοοῖετί δεατι Πεγηῆετῆ. δὰ ΤΠο- 
τηδπη Μ΄. Ρ. 26. 

οἱ ἰωσροὶ] Αττοαϊαπὶ εχ ΘΟ], ΑἹ- 
ἰοτῖ, δα! ϊ σὰπὶ Ζεαηῖο : οὕσως οἱ 
ἰωπροὶ Βτδτη. ἀξίποαρβ νοσῶσιν ΒΙΩΠῚ. 
εἴ πιᾶγρο ϑίερῃ. ργορδαηῖς ΕἸΐοποιο 
δὰ ὙΥΕ]]οτ, 11, Ρ. 359. . 



ΤΙΒΕᾺ 1. ΘΑΡ, ΥἹ. ὅς 
Χ 7 ΄ ἐ Δ᾽ Ν ἣΨΦ 

τούτους" σοὶ δὲ τούτου μεγαλοπρεπεστέρω ἔσται ἡ τῆς 
ξ ᾽ ἴω] ΕἸ Ἀ εἵ ’ ἃς ὑγιείας ἐπιμέλεια" τοῦ γὰρ [τὴν] ἀρχὴν μὴ κώμνειν τὸ 

Ν 7, δ «ἢ ΡᾺ 
Καὶ τίνα δὴ. εῷη, ὦ 

7 ἃ ἃ τὰ “» 7 ς Ν 3} Ἀ Χ πάτερ, ὁδὸν ἰὼν, τοῦτο ταράττειν ἱκανὸς ἔσομαι ; ᾿Αν μὲν 

ἀξἔι'ι 7 ἣν "“ ἐδ 
στρώτευμώ, τούτου σοὶ δέ, μέλειν. 

΄ 7 » ΄ 5 »“ .Ν ἂν δὲ ε οἷ -“ 

δήπου χρόνον τινὰ μέλλης ἐν τῷ αὐτῷ μένειν, ὑγιεινοῦ δεῖ 
“" ΄ . ᾽ Ὁ" ᾿ Ἃ 3 ᾿ 

τρωτον στρατοπέδου μὴ ἀμελῆσαι" τούτου δὲ οὐκ ἂν 
ε ͵7 Γ; ΄ ᾧ ΄- ᾿ “ ἂν 

ὡμάρτοις, ἐάν τερ μέλη σοι. Καὶ γὰρ λέγοντες οὐδὲν 
ὔ , « 5, Ὑ Ὺ΄"»"-Ὃ »ο»“’Νχρ, 

παύονται οἱ ἄνθρωποι ταερί τε τῶν νοσηρῶν χωρίων καὶ 
δὼ ς »“" » « ΄ 9 ἈΦ 

τῶν ὑγιειγῶν" μάρτυρες δὲ σαφεῖς ἑκωτέροις αὐτῶν -“τα-- 
Ι. ΄ οὖ ν} 7) 

βίσταντωι τώ τε σώματα καὶ τὰ χρώματα. Ἔπειτα 
Χ 3 ἫΝ 7 7 5 ον ν» 5 Ἂν ͵ 

δὲ, οὐ τὰ χώριον μόνον ὠρχεέσει σκέψασθαι, ολλώ μνή- 
»"»" » »Ἶ Ἢ »“ὦμ “» .« 

σϑητι, πῶς πειρῶ σὺ ἐπιμελέσϑαι σεαυτοῦ, ὅπως 
ε » “ »" χ »“μ ον 

ὑγιαίνης. Καὶ Κῦρος εἶπε, ΤΠρωτον μὲν τειρώμαι, νὴ 17 
7 ΄΄ « 7 7] 5) Δία, μηδέποτε ὑπερεμπίπλασϑαι" δύσφορον γάρ" ἔπειτα 

Νὰ Σ »"» ᾿ς " τ ““ῳὔωω « Ν 

δὲ ἐκπονῶ τὼ εἰσιόντα᾽ οὕτω γάρ μοι δυκέϊ ἥ τε ὑγίεια 
-“ Σ ς ἀν ὟἮ- ͵ "7 

μωλλον πωρωμένειν, καὶ ἰσχὺς τπροσγίνεσλαι. Ουτω 
ΡΟ τ ᾿ " -“Ὗ»’ » 327 3 »" 

τοίνυν δέι, ἔφη, ὦ ταὶ, καὶ τῶν ἄλλων ἐπιμελέϊσζιαι. 
53 Ν Νι 5 5) Ἷ Ψ » -“σ 

Η καὶ σχολή, εἴη, ἐστῶι, ὦ πάτερ, σωμώσκειν τοις 
΄ ΕῚ Ν “5 2 «ε ΧΝ 5 Ζ 

στρατιωταῖς ; Ου μὼ ΔΙ, εφή ὁ τῶατήρ, οὐ μόνον Ὑέ, 

σοὶ δὲ σούτου] τούτων ψετῖϊξ ῬΉ1]1ε]- 
ΡὮ 5, 

σοῦ γὰρ σὴν ὠρχὴν] Ζαης, Βαῇ]. 

Με]. Οαῇδ!ο οὰπὶ ΑἸτογῇ. ὥστε γὰρ 
ἐρχήν. Οαεϊῇ, τὸ γὰρ ἀρχήν. ἸρΊτΩΓ 
“ἦν Οτη ΖΕθΠηΪΟ Γεο]ῇ, 

τίνα δὴ} Ουε!ῆ, εἰ Βτεηι, σίνα δ᾽ 
ἰγὼ ---- πράσσειν. ἀείποερ5 ἤν ΡῖΙῸ ἂν 
Οὐε!ῇ, ροῆεα πρῶτον δεῖ σατὴ ΒγαπΊ. 

ἰάν τσερ μέλῃ} Βτεῆη, ἄν τσερ μελήσηῃ 
σοι ΑἸτοτῖ. εἰ τη ἄν τσερ. 

νοσηρῶν)] ἘΒ͵ΕΤΏ. νοσωδῶν ἀφξῖποερ5 
“περὶ τῶν ὑγιεινῶν ΟυεἸ}ῇ, ΑἸτοτῇ, 

μάρτυρες δὲ] ΑἸτοτῇ, καὶ μά. δέ. 
ἀρκέσει) σπεϊξ, Βτεγῃ. εὐ ΡΒΠΕΙ ΡΠ 5 

ἀρκεῖ. 
μνήσϑητι) Οπεῖξ, μνησθῆναι σό σαι 

---σειρᾷ σαυτοῦ ἔσιμ. ταῦτρο μνήσϑησι 
σύ. Βτετη. μνησϑῆνα,-- σειρᾷ σαυτοῦ 
ἐσιμ, ΑἸτοτῇ,- πειρᾷ ἐσιρ..--οὑγιαίνεις. 
Βιράδεῃ5 εχ 8}115 "τὶ τγωράσῃ αΠετι, 

ΕἸ (ΟΠ οτα5. μνησθῆναι δεήσει αὶ δεῖ, σὺ 
τοῶς τοειρῷ σαυτοῦ ἐπίμ. ἴπι΄ ἸἸ Ὀτὶς ΟἸΤ πὰ 
[οτρῖατη ἔα] 8 ΓαἰρΙ οαθαῖαγ, πᾶς 

ῬΠΠ]ΕΙΡΠα5 ἀδάϊε: (μα γποηεῖη [76 εἰϊατῶ 
ἀοὗες, φμία 1Ρ΄6 οὐγεγαες, μί δόηε να- 
ἰεας. Ἑαυϊάετα ὅπως ὑγιανεῖς τη ]} πὶ 
Τοτὶρίαπη εχ νεῆιρι5 ΑἸτοτί, αὶ ἀεὶ - 
ἄς καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν ἀδῖ. 

17. τσειρώμαι, νὴ δία) Ουε]ξ, ΒΓΘΠ}. 
νὴ δία, τσειρ. ἀξίῃοερβ ὑπερερπίμσλς 
Οὐε]Ε, 

τοροσγίνεσϑα ] Ουε]ξ, τσροσγενέσϑαι., 
σοίνυν δεῖ, ἔφη] Βτεπλ. σποΐνυν, ἔφη. 

ἄλλων δεῖ ἐσίῥο. ασαεπι οτάϊπετη τοῆϊ- 
ταῖς Ζευπα. [πη ΑἸτοτγῇ, σοίνυν δὴ----ἄλ. 
λων δεῖ, (εὰ δεῖ ἀΌ αἰΐεπα τηᾶὴὰ 1οτγ]- 
Ρίατα ετγαΐ. 

ἔφη, ἔσται, ὦ ττάτερ] Βτετη. σχολὴ 
ἔσται, ὦ τγάςερ, ἔφη. Αλιοτῇ, ἃ πάτερ, 
ἔσται, 



64 ΟΥ̓ΒῚ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΑ͂ 
τῶν ΟῚ Ι »“-: Ἂς ͵ Ἂς ΄ 

ὠλλὼ καὶ ὠνωγκή. Δεῖ γαρ δήπου στρωτιῶν, εἰ μέελ- 
7 ὯΝ ΄Ζ ΄ Ἀ κ᾿ 

λει πράξειν τῷ δέοντω, μηδέποτε παύεσθαι ἡ τὸς σολε- 
Ὦ Ν 7, ἌΡ, ᾿ς “5 “ ς 

βίοις κωκῶ τῦορσυνουσῶν, ἡ εαυτὴ ἀγαθά. Ὡς χωλε- 
ἊΝ ἊΝ - 5 Ν Ζ ἣ- 32 

πὸν μὲν καὶ ἐνώ ἄνθρωπον ἀργὸν τρέφεσθαι, πολὺ δὲ 
3, 5 -“ εὐ ς 7 λ 
ετί, ὠ ὅαι, χωλεπώτερον οἶκον ὅλον πώντων δὲ χωλε- 

Ἵ δὰ 5 Ν᾽ Ζ -“ 7 ἃς ἈΝ 

σωώτῶτον στρατιῶν ἀργὸν τρεῷειν. [1]λειστῶ τὲ Ὑῶρ τῶ 
Ψ ᾽ ΓΩ 5 » ᾽ , ς Λ 

ἐσϑίοντα ἐν στρατιῷ, καὶ ἀπ᾽ ἐλωχίστων ὁρμιώμενα, καὶ 
ΩΝ ἽΝ ΄ 7 “ 5 Δ5 

οἰς ὧν λώβη δωψιλέστατα χρωμενω στε οὐδέποτε 
΄ ΝΙ ᾽ » ς 5) Ἵ ! 

18 σροσήκει στρωτιῶν ἀργεῖν. Λέγεις σὺ, ἔφη, ὦ τότερ, 
ς 3 Υ »“ {ἡ - . ΔΑ φῶ ὁ » 53 " 

ως ἐμοὶ δοκέϊ, ὅτι, ὥσπερ οὐδὲ γεωργου ὠργου οὐδὲν οφε-- 
λ .“ ἠδὲ -»Ἥ » “» ἿΣ “) πῶ 

ος, οὕτως οὐδὲ στρωτήγου ἀργου οὐδὲν οῷελος εἰνώι. 
'ς δά » Ἶ; Ν 5 Ν 53, ΟῚ Ὁ Ἕ 

Τὸν δὲ Ὑεὲ εργώτήν στρατήγον ἐγώ; εῷη, ἀνωδέχομαι (ν 
΄ Ν ἤ .«“ ἿΝ 3 ! 

μή τις ϑεὸς βλάπτη) ὥμω καὶ τῷ ἐπιτήδεια μώλιστω 
53, Ἂς 5 Ν ͵ 

ἔχοντως τοὺς στρωτιώτας ἀποδείξειν, καὶ τὰ σώματώ 
37 9} ͵7 ἿΝε Κ᾿ Ζ 

ὥριστῶ ἔχοντας τὐαρασκευάσειν. ᾿Αλλὼ μέντοι τό γε 
»“᾿ 9 - ο“μ »"» 5 Ε] »"ν 

μελετῶσνωι, ἔφη, εκώστῳ τῶν τολεμίκων ἔργων, φῳ γωνας 

κακὰ τοορσύνουσων) Ιι ϑιοῦθυς 

Βοάϊ]. (συε!. Βγεση. 4111 Π10τ|, κατα- 
πορσύνουσαν κακά. ΑἸτοτῇ, μήποτε--- 
κακὰ κατασπορσύνουσαν ἢ ἑαυτοῖ: ἀγα- 
«γώ : ́φαᾷπῃ ᾿ἰδξϊοπεσα. δαυϊάετη ρῥτο- 
Ὀάνετῖπι, αυοηΐϊᾶπῃ εἰ εἰεραητίος εἴ 
ἃ ΒίοῦεοΟ εἰἰᾶπὶ [δγναῖα. 

σολὺ δ᾽ ἔτι] ΘΟυε], πολὺ δέ σι. ΒΕ. 
τυολὺ δέ σοι. ΑἸτοτί, χαλεπώσερον, ὦ 
ἄνα!. 

ἀργὸν) ϑιίοῦθυβ, Ουεῖξ, ἃ τηᾶπὰ 
οογγεέϊοτβ ἀργήν. [ῃ ΔΙτοτῇ, ἀργὴν 
εἴ, (εὖ [ᾳδγαϊ δηῖεα ὠρχήν. 

Πλεῖστά σε γὰρ) ἴτὰ (ὐσυεἰῇ, Βτεπη, 
τολεῖστα γὰρ ἐσϑίει στρατιὰ ΒτΟὈΘΡῸ5 : 
Βτοάδριϑ οχ ᾿Π τὶ αἴϊετὶ τσλεῖσσα γὸϑ 
ἔθνη στρατιὰ καὶ ἀπ᾽ ἐλαχίστων ὁρ- 

μώμενα, καὶ οἷς ἄν λάβη δαψιλίστατα 
χοωμένη. ϑ΄᾽ΕρΡΏΔη5 σοΙτραῦαξ ὁρῥοω- 
βεξνη---- χρωμένη. Μυτεῖας δβετγι ὀσχώ- 
μενα, ἀπ εἤῆοῖς ἀρκούμενα. Ζευηΐα8 
νεττ: 67 ΤΟΥ φόως ἐπ 7 μ 11 οἰογηο 
«ὦ ῥε μοι ῥγογοϊ ομγίμτ, εἰ σοῤτα ααά- 
γηοάμρη ῥάμοα. (ΟἈτηογατὶὰ5. εὐ σοῤὶα 
“ὦ ῥαγαηαμηη ἐακισθ. ἹΜΊΏΙ ααδ μ]ᾶ- 
φςεαῖ Ἰεέϊιο, πῸ}1ὰ ἴῃ ΠὈτὶς δἀεῇ. 

φυροσήκ.}] ΟΕ}. οὔποτε δεήσει») (6ἃ 

ΤΩΔΙΡῸ τυροσήκει. ΒΓΕΠῚΊ. οὔποτε ὠργεῖν 
σρ. στρατιάν. ϑῖερῃῇαπαβ. ροίαϊς 1ε- 
ἑλιοπεηὶ οὐδέποτε ἀργεῖν δεήσει σσρα- 
σιάν. ΒΟΑΪ]. οὔποτε ἀργεῖν δεήσῃ στρα- 
σιὼν, ΥΩΔΥΡΟ τυροσήκειγ ᾳφαοα ΡΠΠ]ε]- 
ΡΠ ἐχρτγεῆητ. 

18. ὡς ἐμοὶ δοκεῖ] Οαε]. ἐμοὶ ὡς ὃ, 

ὅτι ττερ ὡς οὐδὲ, ἡ ΠῈ ̓ εξὶ!ΟΠετὴ τγα- 
σερῖς Ζευης : Βιοάρι 1ἰδτὶ ὅτι ὡς 
οὐδέ. Ἐτίαπὶ Βτγεπη. ὅτι τσὲρ ὡς οὐδέ, 
παπάς ΕἸΟΠεγὰ9 εβδοῖζ, ααοά ἀδάϊ. 
Ψυϊρο ὅσε ογαο εγαῖ ὥσπερ. Ἰ)εὶπ- 
σορ5 ρτίογε ὠργοῦ οτα!ο Βτγεπλ. ἀρ- 
γοῦντος ΡοΙϊ στρατηγοῦ Βαῦδεῖ. 

σὸν δέ γε] ΑἸιοτί, σὸν δὲ στρωτηγὸν 
ἰργάτην ἔγωγε ἔφη, ἀείποορ5 ἔχοντας 
μάλιστα ΘῖοΌξοαΒ. 

σό γε μελετᾶσϑα) σΟυεῖξ, Βτγεπι. 
μέντοι, ἔφη, τό γε μελ. ηαθά τεσερὶξ 
Ζειπε. ροῖῆεα τρολεμίων ἔργων 810- 
Ὀξοιι5. Οεδἴεγαπὶ δὰ Γεητεπείαπῃ ἱπτε]- 
Ἰρε ἂἀὉ ᾿ηἰτῖο εἰς τό γε μελετᾶσῥαι, αζ 
[εξλϊίοης (εααεητὶ. : 

ἀγῶνας ἄν τινάς] διοῦεοας εἰ Βοάϊ, 
ἀγῶνας ἄν σις. ϑίερῃδηυβ ἃπηοίαν!ξ 
αἰϊσαπάς ἀγῶνα ἄν τινα, ηαυδὲ εἰ ἰ6- 
ἔϊὶο ΒΙετα. Ἐχ δηϊεοθἀσηιϊθιυ5 πιῇ 



ΣΥΒΕΝ ΤΠ ΘΆΡΙ. 6ς 
ὮΝ 2 "»" Ψ 7 Ν « ͵ 

ἂν τινάς μοι δοκέϊ!, ὦ τσάτερ, τοροείπῶν ἑκάστοις, καὶ 
τ 2 ϑ Ν Ἵ ΓΟ. »“ ἘδῚ ΝΣ » 2 “ 
ὠκλω τοροτιδδεὶς, μώλιστ ὧν Ὅοιειν εὖ ὠσκεισίῦωι ἐκοι-- 

“ ΠΥ ΄ »} Ν , “" 
στῶ, ὥστε, ὁπότε δέοιτο, ἔχειν ὧν ταρεσκευώσμενοις χρή- 

΄ 3 κε »ο»“μ »" Ἂς κ᾿ 

σϑαι. Κάλλιστα λεγεῖς, ἐῷη, ῶ τωι" τοῦτο Ὑῶρ τοιή-- 

σας, σάφ᾽ ἴσϑι, ὥσπερ χοροὺς, τὼς τάξεις ἀεὶ τὼ τροσ-- 

ἥκοντα μελετώσας ϑεάση. 

᾿Αλλὰ μὴν, ἔφη ὁ Κῦρος, εἰς γε τὸ πραϑθμίαι ἐμβα- 10 
ὮΝ Ν ἄδ αγιϊ- 

λέῖν. στρατιώτωις οὐδέν μο: δοκεὶ ἑκανώτερον εἶνωι, ] ἼΩΝ αϊθαβ 

» 6ΒΠο] ροῦηϊ, 
γ2αἱ τ} 165 

τ ᾿ ὦ εὸ τὔνν ἀν 3 ποη τπιοάο 
εῷη, ὦ παϊ, τουτὸ γὙε τοιουτόὸν ἐστιν, ὀἰζονῃρ εἰ τις κύνας φριθ μὰ 

ἴν 1, Γρὰ 
νοϊεπῖαβ 
ἃ ἰαὈεηΐ65 

ἱπιρεγαίοσϊ 

δύνασϑιι ἐλπίδας ἀγαϑὰς ἐμποιεῖν ἀνθ ποι ᾿Αλλ 

ἐν ϑήρῃ ἀνωκωλόϊτο ὠεὶ τῇ κλήσει, οἵουπερ, ὅτων τὸ 9η- 

“ μὰ Τὸ μὲν γὰρ πρῶτον γε λύρα, εὖ οἶδ᾽, ὅτιΐ 

ἔχει ὑπακουούσας᾽ ἣν δὲ πολλώκις ψεύδηται αὐκοῶ, Ῥοτελμῖ, 

τελευτώσωι, οὐδ᾽ ὁπότων ἀληθῶς ὁρῶν καλῇ, πείϑοντωι 

αὐτῷ. Οὕτω καὶ τὸ περὶ τῶν ἐλπίδων ἔχει" ἣν πολλά- 

κις προσδοκίας ἀγωϑῶν ἐμβαλὼν ψεύδηταί τις, τελευ-: 

τῶν, οὐδ᾽ ὁπόταν ἀληθεῖς ἐλπίδως λέγη ὁ τοιοῦτος, πεί-- 

Θεῖν δύνωτωι. ᾿Αλλὰ τοῦ μὲν αὐτὸν λέγειν, ἃ μὴ σα- 
φῶς εἰδείη, φείδεσϑεαι δὲ, ὦ παῖ ἄλλοι δὲ ἐνίοτε λέ- 

στρατηγὸς ταρεΐεταε τη] 15, δααϊάεπηι 
ἄν τις ᾿τεοϊεγατγη. 

δοκεῖ Ουεϊῇ, δοκῇ, ἔφη. απάς Ζειηε 
ρεδῆπιε δοκῇ τεοαρῖς. ἀδίηἠε τσροστι- 
ϑεὶς ΑἸτοτί.. 

μάλισε᾽ ἄν] ϑιοῦδοι5 ἄν οπχίτἰς Α]- 
τοτῇ. εὖ ἀπε ἀσκεῖσθαι οτηϊ, 

ἕκαστα, ὥστε) (συε!ξ. Βτεπι. ΒοάϊΪ. 
ὥστε ἕκαστα, 

Κάλλισσα λέγεις) ἴῃ τηᾶτρίης ΑἹ- 
τοτῖ, λέγειν Γοτ!ρίατῃ εἴ. 

ϑεάση) ΑἸτοτῖ, ϑεάώσει Ατεῖσα. 
19. εἴς γε] Μαϊρκαῖαπι εἴς σε ἴ[ἃ εχ 

Ἰοδιοπε ϑιοῦθιὶ σόψε εὐθυμίων σοττε- 
χὶς διερῇδηαβ. ἐμβάλλειν ΑἸτοτῇ, σοῖς 
ἃπίς στρατιώταις εχ ϑίοθεθο τεῆιταὶς 
Ζευπηεα. 

ἀγαϑὰς] Βτατη. οπηϊτϊξ, 
ἀλλ᾽, ἔφη! ϑιοῦθοας ἀλλὰ μὴν, ἔφη. 

ΑἸτοτῖ, ἐν ϑήραις. 
οἵαπερ) Θυεὶῇ, εἰ ΒΟΑΙ. ἥσερ, Βτεπλ. 

ΑἸτοτ, ἥπερ. διερμᾶπυβ ΠΟΙ ο] πὰ 
ἥπερ (εἀ εἰἰᾶτη οἷωπερ ΟΟτη ΓΘ Γηοτϑί, 

ὁρᾷ) ἙἘΔ4, ρτίπηρε ὁρῶσι συτη ΑἸτοτί, 
οοτγαχὶς Βτοάδραβ. 

εὖ οἶδ Ὶ 1ῃ Ἑαά, ρτίπηῖς οτα! ιην εὖ 
δάα!άϊς Βγοάεθυβ, ἀείησερς ὑπακοῦσαι 
συε!ῇ. ὑπακούσας Βτετ. 

τελευτῶσαι Βαά, ρτίπηδε οὐτὰ ΘΕῈ, 
αὐτὰς πελευσώσας, οὐδ᾽. σοιτεχὶς Βιο- 
ἄἀδθϑ. 

τὸ τοερὶ τῶν] [τὰ [10τὶ Βτοάξοὶ, δίο- 
Ὀθῖ, Βιεῃ. Αἰΐογέ, ΑὉ Εμιτθ σὸ 
ἀρεῖ. ἀείμοορβ ἤν γὰρ πιδὶεραῖ 
Ζευπε. 

ἐμβαλὼν] ϑιοῦθουβ ἐμβάλλων. [ῷἐ- 
4Πα6η5 τελευσῶν ΟΠλ τς Βγθη, εἰ ἀε- 
ἰποερβ5 οὐδ᾽ ὁπότε Ὠδῦετ. 

ὥ μὴ] Βιοῦεθυβ ἐὰν μή. 
φείδεσιγα.} Ουε!ῇ, Βοάϊ, εἴργεσθαι, 

ναϊραία ἱ ἴῃ πηδτρίηθ ἀηηοίδϊδ. 
ἄλλοι δ᾽ ἐνίοτε} Βτεῖα, ἄλλοι δὲ λέ- 

Ε 



6ό ΟΥ̓ΕΙ ὉΙΒΟΙΡΩ͂ΝΑ͂ 

ἊΝ 7 Ὑ Χ δ᾿ Ὁ ΤῊΝ μὲ 

γοντες ταυτὸ διωπράττοιεν ὥν' τὴν δὲ αὑτοῦ παρόρμήησιν 
5 ἣΝ 7 7 ἌΣ. » : 

εἰς τοὺς μεγίστους κινδύνους δὲὶ ὡς μάλιστα ἐν πίστει 
7 2 Ν Ν 3, ς “»Ὕ “ 

διωσώζειν. Αλλῶ, ναὶ μὼ τὸν Δίω, ἐῷη ὃ Κυρος, ὦ 
ἥ » »- 17: 3 Ἴ «“ 

πάτερ, καὶ καλῶς μοι δοκεῖς λέγειν, καὶ ἐμοὶ οὕτως 
ω, »“ ΧΝ ΄ , Ἂν; 

οἥδιον. Τοῦ γε μὴν σπειϑομιένους πωρέχεσϑωι τους στρω- 
Ψ 

Σύ τε 
2 Χ τῷ 7 “ 7 

εκ παιδίου ἐπωίδευες, σώῦτο Ζ:5|- 

3 2 ιν τ Ὅ 7 

τιώτως οὐκ ἀπείρως μοι δοκῶ ἔχειν, ὦ σάτερ. 
7 ΕἸ Νς -“ 

γῶρ μὲ εὐθὺς τοῦτο 
ω 9 “Ὁ »»: 

εσθαι ἀναγκάζων" ἔπειτα τος διδωσκάώλοις ταωρέδω- 
» “ Υ Ν »" ΕΣ ( ᾿ ν» 

κως, καὶ ἐκέϊνοι αὖ ταυτὸ τοῦτο ἔπρωττον. Ἐπεὶ δὲ ἐν 
κ»ο » 7 τὰ ς 37 ς “ 3 »Ἢ Ἄ ΕῚ “ 

τοῖς ἐφήβοις ἥμεν, ο ὥρχων ἡμῶν αὐτου τούτου ἰσχυρως 
» »ο-ο}᾽ ς Χ ς ὃς 

ἐπεμελειτο" καὶ οἱ νόμοι δὲ οἱ τολλοὶ δοκουσί μοι δύο 
»“«Ὺ ᾿ἢ ᾿; 37 ἥς 357 

ταυταῶ, μῶώλιστω διδάσκειν, ὠρχειν τε κωὶ ἄρχεσίαι. 
»ο» ͵7 » « ἢ δὰ 

Καὶ τοίνυν κωτωνοῶν σερὶ τουτων, ἐν ὥπῶώσιν ὁρῶν μμοί 
“Ὕ Ἂν: ΄ 7 ,͵ὔ Ν ἊΝ ἷς Χ 

δοκῶ τὸ τροτρέπον πείθεσθαι μώλιστω ὃν, τὸ τὸν μεν 
“᾿ » » Ἂς, “ Ἂς Ν ΟῚ » 

ποειϑϑόμενον ἐσονειν τὲ Κωι Τιμύοῦν, Τον δὲ ἀπειϑοῦντω 

5 7, Ν 7 Ἀν Ἄ ΟΝ, ἐὰ᾿ ᾿ ΕΎΕ ( 

2] ἀτιμάζειν τε και κολάζειν. Και ἐπὶ μὲν γε τὸ ἀνάγκη 
»5, “ ΄ -“ ς εἰὖἶ] 3 Ε Ἁ 

πείθεσθαι, ἔφη, αὕτη, ὦ σαὶ, ἡ ὁδός ἐστιν" ἐπὶ δὲ τὸ 
ὟΝ ων 7 ἘΣ Νν ὁ Ζ Ὰ 

“πολυ κρείιττον τούτου, τὸ ἐκοντῶς σείϑεσθαι, ὠὡλλήη συν- 

ψοντες σαῦτ᾽ ἄν διαπράττοιεν----σταρωκέ- 

λευσιν. ΑἸτοτ. σοῦτο διαπράττοιεν. 
ΟαεἸξ, ταῦτ᾽ ἄν διαπράσσοιεν,----π΄αρα- 
κέλευσιν, να]ραία ἰπ πηατρῖπε δηηοίδᾶ- 
ἴα : αἰϊεγαπὶ ἰεδιϊοηθπη εχ ἰἰὈτὶβ Γὰ15 
ΡῬοίαϊζ δτίατη Βτγοάδθαϑβ. 

κινδύνους δεῖ) ΑἸιοτῖ. κινδύνους ἀεὶ ὡς 

μάλιστα. 
ὦ «-τάτερ0}] Θυε! ἢ. ὁ Κῦρος, καλῶς μ(οι 

ὦ ττάτερ. Βτοάοοὶ ᾿Πθεγ: ὦ τσάτερ, καὶ 
καλῶς μοι δοκεῖς ταῦτα λέγειν. Εαά. 

ΡΓΪΠΊθ νερὰ ὦ πάτερ Οὐ ΠΙΠῸ ΟΠΊΪ- 
ταηῖ. 

20. Τοῦ γε] 1ὰαπηε. (πε], στό γε, ἀε- 
ἵποερ5 σπεϊξ, ουπὶ Βτεγη. δοκῶ αὐσοῦ 
ἔχειν, ὦ ττάπερ' σὺ γάρ. αυᾶτῃ ἰεέξϊίο- 
Ὠ6ΠΊ σοπηπηοτηοτγαῖΐῖ εἰίαπη Βγοάδουβ. 

σαυτῷ] ΑἸτοτί. αὐτόν. ἀείποερ8 τὸ 
αὐτὸ τοῦτο Βτεπι. ἔσρασσον Οὐπε]ξ, 

᾿Εσεὶ δ᾽ ἐν] τὰ Βτγεηι. Βοάϊὶ. σἂ- 
Ὀτῖε] 15. εἰ ΡΏΠΕΙΡΗΪ ᾿ἰρτὶ ρτὸ ἐσεὶ δὲ, 
ὡς ἐν ΑἸτοτῇ, ἔπεισα ὡς ἐν. Οπε], ἐσεὶ 
δ᾽ ἐν οὐῆο ἀείηοερβ ἦμεν. [ἈτηΌ. 
Βοβ Θθίοιν. Μ|ῖςδΙ!. Ρ. 1.5. Ρῖο ἐπεὶ 

δὲ τη] ει ἐσὶ δὲ, «ἰοίγιαε, ῥγαΐονεα. 
ἄρχων ἡμῶν] Ψαυϊραίατη εχ Οαεϊῇ, 

τηιῖανις Ζειπε ἰπ ἄρχων ποῦ αὐτοῦ, 
αυδτη Γοτὶρία απ Ἔχ ργείηι ΡΠ] ρῃ ως 
εἰ (ἀαπιεγᾶσιαβ8. Βγοπηεηῇβ ἄρχων αὐ- 
σοῦ σοῦ τούτου ὨδὈεϊ. 

δύο ταῦτα] Ουε]ῇ, δοκοῦσιν οἱ τσολλοὶ 
σαῦτα δύο. Ετίατη ΑἸτοτί. ταῦτα δύο. 

σὸν μὲν] (συε!ῇ. δὲ Βγεπῃ. μὲν ομηϊῖ- 
τ, ἀεῖπάςε σε δηΐε χαί, 
“ Ζι. ἀνάγκῃ τοείϑεσϑα.) Οοάεχ Βτο- 
ἄἀφθιὶ, σαεῖ. Βτεηι. ἔσεσθαι. 

ἔφη, αὕτη] πε]. εἰ ῬΏΙ]Ε]. οπλχῖτ- 
τὰ ηΐ ἔφη. ΒιΟΌδου5 ἡ ὁδὸς, ὦ σα. 

ἑκόντας ] ϑιοῦθθι5 ἑκόντα. 
ἄλλη συντ.} κρεῖσσον τούτου πολὺ---- 

ἄλλη ἰστὶ συντομωπέρα, ΟτΩΪῸ ὁδὸς 
(πε. εἰ Βτέση. ἄλλη ἐσσὶ συνσομ.. 
ὁδὸς Θῖον. εἰ ΑἸτογῇ, ἄλλη ἔσι σ. ὁδός 
ἐστιν σατῇ Ζεαηΐϊο εῖίκε, φυῇ ἔτσι 
εχ Ουεϊῇ, εἴξε: [ἰάεπὶ νερὰ ὁδός 
ἐστιν (εο]αίεσα πε, Ὑυΐξο ες ἄλλ 
συν, ὁδι ἐστι. 



ΤΙΒΕΒΊΊ. ΟΑΡ. ΥἹ. δὴ 

Ζ δ δδι ὰ ἝΝ ἊΝ δι, Ἀ “ΝΆ » τομωώτερο ὁδός. Ὃν γὰρ ἂν ἡγήσωντωι σεριὶ του συμῷε- 
ς »ο ᾿΄ « "Ὁ" “" τ ς 57 

ροντος ἑαυτοῖς ΦὈρονιμώτερον ἑαυτων εἰνωι, τούτῳ οἱ ὧν- 
ΓΉΓς « “Δ᾽ 

Γνοίης δὲ, ὧν, ὅτι τοῦθ᾽ 
« 3) Ά 327) »“Σ᾿ Ἕ » ο 

οὕτως ἔχει, ἐν ἄλλοις τε πολλοῖς, καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖς 

ϑρωποι ὑπερηδέως πείθονται. 

7 « 7 ᾿" 32 7 “ Ν 

κάμνουσιν, ὡς τροϑύμως τοὺς ἐπιτάξοντας Ὁ τί χρὴ 
»" »ὉἪ 2 ΄ « ᾿, 

τυοιεῖν καλοῦσι" καὶ ἐν ϑαλάττη δὲ, ὡς τπροϑύμως 
»" ς “ᾳ' .“ 

τόις κυβερνήτωις οἱ συμπλέοντες πείϑοντωι" καὶ οὕς γ᾽ 
ἊΝ ͵ὔ ΄ ς » «ε Ἂ-ἷ 3 ὰς « 3 

ἂν νομίζωσί τινες βέλτιον ἑωυτῶν ὁδοὺς εἰδένωι, ὡς ἰσιχυ- 
» ᾿ » ΄ « 7 Δ α 

ρῶς τούτων οὐδ᾽ ἀπολείπεσθαι ἐθέλουσιν" ὁπότε δὲ οἷον-- 
ἍΛΑ ᾿ ΄ Ὑὕ 7 δ 

ται πειϑόμενοι κακόν τι λήψεσθαι, οὔτε ζημίωις τπάνυ 
δ “ “ ᾽ » 

τι ϑέλουσιν εἴκειν, οὔτε δώροις ἐπαίρεσθαι. Οὐδὲ γὰρ 
Ὕ “᾿ Γ »" ς »Σ΄7 » φνϊ 9 Ν ξ 7 

τῶ δῶρα ἐπὶ τω εὔὐὑτου κωκῳ ἕκωὼν οὐδεὶς λωμβανει. 
“ Ἂ 3. “ ἅ ΕῚ ς Ἢ 3, 4“ ἣΛλ 

Λέγεις σὺ, ἔφη, ὦ τπυάτερ, εἰς τὸ πειδομιένους ἔχειν οὐδὲν 22 
᾿ Η »Ὃ ΄ »“ “" »“ 2 

εἶναι ἀνυσιμιώτερον τοῦ Φρονιμιώτερον δοκεῖν εἴνωι τῶν ἀρ- 
΄ ΕἾ ἥ 3) 

χομένων. Λέγω γὰρ οὖν, ἔφη. 
ϑ 7 7 ς. Ὁ 4 “᾿ 

πάτερ, τοιαύτην δόξων περὶ αὑτοῦ τώχιστω παρασχέ- 

-- 

Καὶ τῶς δή τις, ὦ 

σϑαι ἂν δύναιτο; Οὐκ ἔστιν, ἔφη, ὦ παῖ, συντομωτέρω 

ὁδὸς, περὶ ὧν ἂν βούλη δοκεῖν Φρόνιμιος εἶνωι, ἢ τὸ 

γενέσιδ᾽αι περὶ τούτων Φρόνιμωον. Καϑ᾽ ἕν δὲ ἕκωστον 
ε΄ ΡΟΣ Ἷς 5 Ὡς Ψ» 

τοερὶ τούτων σκοπῶν, γνώση, ὅτι ἐγὼ ὠληϑὴ λέγω. 

τοῦ συμφέροντος] ἙάΔά. νεῖϊ. 5100. 
ΑἸτοτῇ. σὰ συμφέροντα. ἀεϊποερ5 ᾧρον. 
εἶναι ἑαυτῶν ϑιοῦεθυϑ. 

νορμιίζωσιν---ἰαυτῶν] Οαεϊῇ, νορμοίσωσι 
--- αὐτῶν. 

ἰσχυρῶς τούτων] Οσυεῖξ, οὐπὶ Εαά, 
Ρτί πη ΐβ τούτου, αιοά Βτοάδθιβ οοττε- 
χίτ, Ῥοίὲξ τούτων ϑίερπδηι5 ἔχοντωι 
γε] ἤτηῖα νεγθαπὶ δήάϊ νοϊεθαῖ : 
Ζειηίαβ εχ ΡΏΙΠ]ΠΕΙΡΏΙ νεγῆοης : ἠαπ- 
ματι αὖ λαγμηι ῥεγε έπῖς ἀπμοϊδις 
αὐε[ε πμπσμαπι ψοίμη! {α ρι σα ατογ 
ΘΌΓΩ [οτῖρταιη Ἰερῖε ἰσχυρῶς σούπου 

εἰδόσων ἡγεμόνων οὐδέποτε ἀσ. ϑέλ. 

ΜΙΠῚ ϑίερῃδῃηι ταῖῖο ρτγϑρίδοεῖ. 
Ουε]ῇ, εἰ Αἰτοτγῇ, ἐϑέλουσιν ῥτο νυ]ξα- 
ἴο ϑέλουσι ἀεάδτγαηΐ, 

ὁπότε δ] Αἰιτοτῖ, ὁπότ᾽ ἄν. Ουε, 
ὅταν δὲ οἴωντοι. Βτε. εἰἰὰπὶ ὅσαν, 

-σἄνυ «(Ἶ Τὰ εχ Οπεϊξ, εἰ Γεὰποὶ. 
ΤΩΔΙΡΙ 6 να]ραῖα πὶ τῦώνν σοι σοττεχίξ 
Ζευπδ. 

τὰ δῶρα) Ουεϊξ, Βτέπι. σὰ οτηΐε- 
ταηῖ; ; τεξὶς, Ραῖο, αὗποῦ εἰίάτη. Βτεπ. 
ἀείποερς ὦ ὦ τοάτερ, ἔφη. 

22. ἀνυσιμώπερον ἀνυτικώτερον Βυ- 
ἀεηῆς, ΔΑἰιτοτί, ἀνυσσικώσ, τηλ]εραῖ 
ΓΕαποϊανία8. 

δοκεῖν) ΑἸτοτῇ, οπλϊτεῖτῦ, 
δή σις] συε}ῇ. ΑἸτοτ. δή σις ἄν-α 

τάχιστα τσερὶ αὐτοῦ ἔσῶρ. δύναιτο. 

ἄν βούλᾳ) Οσυεῖϊέ. Βτιόπι. βούλει. 
Βτοάφρυϑβ μέλλει ΕΧ 4115 Οοαά, τηειηο- 
ταῖ, απάδς τηδῖρο [εὰ πο]ανίδηδο ρμέλ- 
λεῖς εβξεοις. Οομηρατα Μειηοζδθί!, 1], 

ό, 39. 
τοερὶ τούτων] τε! δ, ἤφοο οπλϊτεῖ: 

σκοπῶν περὶ τ. ΒΙέῖη, ἀδίποερς ἐγὼ 

Β2 



68 ΟΥΕΙ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝ,Ἅ 

Ἀ ἣ 7 ΝΑ 5 Ν Ν -»" “ 
Ἢν γὰρ βούλη, μὴ ὧν ἀγωϑθϑὺς γεωργὸς, δοκεῖν εἶναι 

5. Νς ὌΥΝΙς ; ΝΝΝ ὅν. ὦ Ν Ν 3 Ν δ Ὅχ 5. 1 “» 
ἀγαὸς, ἡ ἱππεὺς, ἡ ἰατρὸς, ἢ αὐλητὴς, ἢ ὡλλ᾽ ὁτιοῦν, 
5 ᾿ Ζ ὮΝ ζ΄ “ »“ γῷ 

ἐννόει, πόσα γε ἂν δέοι σε μηχανῶώσϑαι, τοῦ δοκεῖν ἐνεκώ. 
9 ΝῪΝ Ζ Σ -- Ῥι δ {72 ͵Ζ 

Καὶ εἰ δὴ πείσαις ἐπαινὲῖν τέ σε πολλοὺς, ὅπως δόξαν 
7 Ν δι ς- Σ,α, ς ὦ 3... δὰ ᾽ 

λάβης, καὶ κατωσκευὰς κωλὼς ἐφ᾽ ἑκώστω αὐτῶν κτή- 
27 2 Ἀ “2 δν 2. 2 - 

σωϊο, ἄρτι τε ἐζηπαωτηκὼς εἴης ὧν, καὶ ὀλίγῳ ὕστερον, 
“ἶ ἊΝ "Ὁ ᾿ 3 ΄ “Ν 5“, υΝ 

ὅπου ἂν πέῖρων δοίης, ἐξεληλεγ μένος τ᾽ ὧν εἴης, καὶ προσέτι 
3 ΧΝ Ἁ δ -»Ὁ-Ὁ ἐς 

223 ὠλαζῶν Φαΐνοιο. Φρονιμος δὲ περὶ τοῦ συνοίσειν μελ- 
“ "7 “ Ο ΄ ͵7ὕ 3} ὯΝ 

λοντος σῶς οὧν τις τῶ οντι γένοιτο: Δηλονότιε, εῷη, [2] 

τ. τὰ τς 2 ἌἉ "7 Ν δὴ Ὡ 

παὶ, ὅσω μέν ἐστι μωϑόντα εἰδέναι, μανῶν ἄν, ὥσπερ 
ἧς δι᾿ οἱ “ λα "5 ͵) Ἷ Ν 

τὼ τωκτικὼ ἔμωϑθες" ὅσω δὲ ἀνθρώποις οὔτε μωϑητὼ, 

οὔτε προορωτὼ ἀνθρωπίνη προνοίῳ, διὼ μαντικῆς ὧν παρῶ 
ἂν ; ἔ ΟΡ "7 ἃ "“ “ 

Θεῶν πυνθανόμενος, Φρονιμώτερος ὠλλων ὧν εἰής᾽ ὁ τι 
Ν ῳ 4 δ ΟΝ 3 [Α δ ν΄ δὲ γνοίης βέλτιον ὃν πρωχίϑήνωι, ἐπιμελόμενος ὧν τούτου, 

ς δ 7 ἿΝ ἊΝ δ ἊΣ γις "ἃ ΕΒ [Ὁ 
ὡς ἂν πρωχϑείη. Καὶ γὰρ τὸ ἐπιμελεῖσθαι τούτου, οὗ 

24 ἂν δέη, Φρονιμωτέρου ἀνδρὺς, ἢ τὸ ἀμελέιν. ᾿Αλλὼ μέν- 

τοι ἐπὶ τὸ φιλέσϑθαι ὑπὸ τῶν ἀρχομένων (ὅπερ ἔμοιγε 
᾽ -“, » »οὦ 7 « Ἄν νι «ἈᾺ “ 

ἐν τόϊς μεγίστοις δοκέϊ εἴνωι) δηλονότι ἡ αὐτὴ ὁδὸς, ἥπερ, 

εἴ τις ὑπὸ τῶν φίλων στέργεσθ᾽ αἱ ἐπιθυμοίη. Εὖ γὰρ, 

οτητις Οαεϊῇ. γνώσει ΑἸτοτῖ, αυοά 

Ρτροΐεγεῦαι ΕἸ ΓΟ Π6σ, 40] ετἰα πὶ σά ληκλῆ 
τηδ]εῦαὶ Ἰερὶ δὰ Ρ]ατοηῖβ Αροϊορίατῃ 
ἘΞ Ῥ-. 95- ν 

Ἢν γὰρ βούλῃ) Οαεϊ]ῇ, βούλει, ΑἸ- 

τοτῖ, κἄν γὰρ β. 
σόσα γε] Ουεὶῖ. Βτεπι. πόσα σὲ δέοι 

ἄν. ϑῖεΡἢ. εἴ Γξυ 0]. τηᾶγεο πόσα σοὶ 
δέοι ἂν ὨαΌεπτ. ΜΙΠὶ ρεῖογ ᾿εέξξῖο ρτθ- 
Ρίδοει. 

ἄρτι τε] ἴ. 6. δά Ὀτόνα τε πηρα8 τὴ 
ἀεσεροτγὶς Πρεξϊαίογεβ. [ριῖασγ Ἰπερία 
εἢ ΝΥ εῖΚιὶ σοη͵εξξατα ἄρτι γε. ΝΊαΙς 
ἴδτθη Δ] 4αϊά,, σαπὶ πηα]εραὶ ἐξησα- 
σηκὼς ὀλίγῳ ὕστερον Δαϊ ἄρτι γε---ὖλ ί- 

γῳ μέντοι νεὶ ὀλίγῳ δὲ Ἰερ!. ϑ0]Π1οεὶ 
καὶ ἀπίε ὀλίγῳ Δροάοῇῃ δχουαϊτγὶ γα- 
ἔϊε ποη ροίΐε, [δα ἀρτίοτῖβ νοσαΌα]}} 
Ιοοατῃ οσσαραῖῆδξ ν]άείαγ. ϑ8εά ἰπ ἢ- 
ΤΩΙ! Μεπιοσγαῦ. 1. 1, 5. καὶ οὖ ἀροάο- 
π᾿ οτάϊταγ, αἱ Ετηδίξα5 Ἰοσα πΠΔ Πποη 
Πγαι]θτα ἰ. 29, 32. οοτῃρατγαθαῖ, ΑἸτοσΐ, 

ὀλίγον---οῦπου πεῖρων ὨΔΌΕῖ. 
α᾽ ἂν εἴης) Οτε]ξ, εἴης ὧν οταϊ δ οο- 

ΡυΪὰ : Βτγετη. ἄν προσέτι καὶ ἀλαζών. 
23. Δηλονότ) (6]{, Βτγεπι. Δῆλον, 

ἔφη, ὦ παῖ, ὅτι κ ηυοά τεσερῖς Ζειηε. 
ἄλλων ἄν εἴης] Βτετη. ἄν οτηϊτεῖε, 
βέλτιον ὃν] Θαεῖῇ, Βτεπλ. Βοαϊ. ὃν 

οταϊταηῦ: ἄν Ῥ1Ὸ δεο ϑιοῦβιις μαδεῖ, 
αυοά οὐυπὶ νψεῖῦο σραχϑῆναι ΟΟρΡ- 
Ἰαῦαῖ ϑίερῃδπαβ. ΜῈ γνοίης ἄν 
βέλτιον ὧν ρ]αοοτγεῖ Γοτρίαπι. ἀείησερ5 
Ουεὶῖ. σὰπὶ Οαῆαϊ. ἐσιμελούμενος ; 
4υδπη οττηαπὰ ἀδάϊ Ζεαπε. 

ὡς ἄν) ϑιοῦθουβ οὐπὶ 7αηῖιϊπηᾷ, 
ΤΠπρτ. ΒΔ]. Μεὶ. ἄν οπχηϊτεῖε, 

τούτου] (πε]ξ, εἰ Βτεπλ. οηγϊττηΐ : 
σοῦ ἐπιμελεῖσθαι Βτετη. 

24. ἐπὶ σ᾽] ϑιοθθὺβ οὐπὶ ΑἸτοτί, 
ἐπί γε πὸ, αυᾶπῃ [οτὶρίαταπι ἰαυάαϊ 
εἰίαπι Βτοάδοας, ροίὲ ἐμοὶ ἰάδσα ϑ8ῖο- 
Ὀδθὰς γε οτγαϊῆι, 



ΤΠΒΕᾺ 1. ΘΑΡ. ΥἹ. όρ 
’ Ὁ "»Ὥ Ὲ "“ ᾽ οἴ »“Ὁ᾿ Ἁ 

οἰμνῶι, δεὶν ποιοῦντα φανερὸν εἰνωι. ᾿Αλλώῷ τοῦτο μεν, 
» ᾿ Α »" Ν ἃ. ΓΝ," Ψ “ -“ δ "7 

εῷη, ὦ πῶι, χώλεπον, τὸ ἀεὶ δύνασϑωι εὖ ποιεῖν, οὺς ὧν 
᾽ ἃ ΕΝ ΕἸ 

τις ἐθέλη" τὸ δὲ συνηδόμενόν τε φαίνεσαι, ἥν τι ἄγω- 
-»“ “, Ἢ 

ϑὺν αὐτοῖς συμβαΐίνη, καὶ συνωχιϑόμενον, ἤν τί κακὸν, 

καὶ συνεπικουρέϊν προϑυμούμενον τοῖς ὠπορίωις αὐτῶν, 
Ν 7 ΄ ὰ Ν “ » 

καὶ προφοβούμενον, μή τι σῷωλωσι, καὶ προνοέιν πειρώ- 

μένον, ὡς μὴ σφάλλωντωι, ἐπὶ ταὐτώ πῶς δεὶ μᾶλλον 
»“ Ν ΕΣ »“"» ΗἾ Ν Ἀ Ε 

συμπαρομώρτειν. Καὶ ἐπὶ τῶν πράξεων δὲ, ἣν μὲν ἐν 25 
΄ Ξ-» "ν "7 "» ποιεῖ. » 

Θέρει ὥσι, τὸν ὠβχοντῶ δέ, τοῦ ἡλίου πλεονεκτοῦντω Φφα- 
ΐ᾿ Ἀ ἌΑ͂,. “ -» 7 ΉΠ Ν ΄ 

νερὸν εἶναι. ἢν“ δὲ ἐν χειμῶνι, τοῦ ψύχους ἣν δὲ δέη 
»"Θ »" ΨῚ 7 ἊΣ "-Ὃ-ὦᾧὋ-ὦ . ἂς. -»Ὁ 

μοχϑεῖν, τῶν πόνων' πάντα γῶὼρ ταύτω εἰς τὸ φΦιλεῖ- 
« »“»Ὃ 3 ΄ 7 μὴ “"- 

σϑωι ὑπὸ τῶν ἀρχομένων συλλαμβάνει. Λέγεις σὺ, 
3 ἽἝ ς “ Ν ᾿ 

ἐῷη, ὦ πάτερ, ὡς καὶ κωρτερώτερον δεὶν πρὸς πάντω τὸν 
2 »" 5 δ » “ ΄ ᾿ς " 

ἄρχοντω τῶν ἀρχομένων μώλλον εἰνω. Λέγω γάρ οὗν, 
» 

εῷη. 
.“ “ ς 7 ᾿ς « 3 ἃ, ᾺᾺ » ς «“ 

0Τι τῶν ομοιίῶν σ. ὠμῶτων οὐ ὥὡῦυτοι “Ζονοι οὐχ, ὁμοίως ον» 71- 

Θάρῤρει μέντοι, ἔφη, ὦ παῖ" εὖ γὰρ ἴσθι, τοῦτο, 

᾿ Ε 7ὕ 3 ΕἾ ΝᾺ ΄ 

Τοντ ὠρβχοντος Τε ἀνδρὸς ν.,,.,1] ἰδιώτου. 

ἐθέλῃ] Οαεϊέ. Βιοῦ. ϑέλῃ. 
συμβαίνῃ) 1ἴὰ (αἶα). 5100. (πε. 

Βτεηι. ΑἸτοτῇ, ρτὸ συμβαίη. 
προθυμούμενον] ϑῖΟὈ ΘΕ 5 τσρόϑυβοον" 

ἀείποερβ φοβούμενον ΒοάΪ]. Βτετ,. 
δεῖ μᾶλλον] [τ 5ῖοΟΌδθο εἰ δεῖ παρο- 

μαρτεῖνν ηυᾶπὶ ἰεξϊοηα πὶ τηξγηογδῖ 
ετίατὴ Βτιοάφαβ. 

25. τσράξεων δὲ) ϑιοῦξειι5 καὶ πὸ τῶν 
πράξεων γε. 

ἣν δὲ ἐν] δῖοὉ. ἦν δὲ χειμών. ΟὐΕΙ , 
εἰ δέ. ΑἸτοτῇ. ἤν δ᾽ ἐν, 

δέη μοχϑεῖν] ϑιοῦ. δεῖ, Οὐ ο], εἰ 
τηᾶγρο δῖερῇ. διὰ μόχϑων, ἴῃ τηᾶγρὶ- 
πε συεῖξ, νυϊραία εἴ ἀπποίαία. [Ι͂ῃ 
διὰ μόχϑων ἰαῖει ἰεξϊῖο δέῃ μόχϑων. 

Λέγεις σὺ] διοῦξεαβ λέγεις εὖ, 
καρτερώτερον] (ΔΙΩΕΙΑΤΙὰ5 κώρτερι- 

κώπερον σΟΠ]ΘΟεΙαῖ. καρτερὸν εἰς ἴῃ 
Θίοῦεθο εἰ ΑἸἰτοτγῇ, καρτερώτερον----μῶλ.- 
λον εταῖ ἰη Βυάεηῇ : υὐἱ]Ἱ μᾶλλον 81ε- 
Ῥῃδηυβ ρυΐαθαΐ Δαίοϊίατη 6χ ἰεξϊιοπς 
καρτερὸν, αυ8ὲ εἷξ ἰπ ϑίοῦδθο εἰ ΑἹ- 

ἀλλ᾽ επικουφί- 

τογῖ, Τῃ ΑἸιογῇ, καρτερόσερον ἴὩρτᾶ 
(οτὶρία πα, ἀδίποερβ 'π 60 εξ μᾶλλον 
εἶναι. Τπτατὶ πηι τεσερεγαηΐς μᾶλλον εἴ- 
ἴάτῇ Ζεαπε εἰ νν εκε. 

δεῖν] [τ ῥτο δεῖ εχ Εἰ ῦτο (διπεγαγιῖ 
Γαδάεηίς ΕἸΓΟὮετο δά Ρ]αίοπὶβ ῬΠε- 
ἀἄοπει (δέϊ. 58. ἰοτρῆς Ζεαηε. 

μᾶλλον εἶνα) ΨΜετθαπὶ αἰταπηηὰδ 
ἴῃ Καά. ρτίτηϊβ ἀρεῖ : ρῥτίτηὰβ δα α]- 
ἄϊτ εἶναι Βτοάδοιβ, ΡΟΣ καρτερώτερον 
Οδῆδιο ἱπίεγαϊς. ϑεά Ἰοουτῃ ν. 5» 
4. τηαΐα σοπηραταίατη ΕΠ ἃ Ζευηίο, 
τεέϊε τηοπαΐϊς ΕἸΠΕ Απϊπηδά. δά 
ὙΨΕΙΙ αἰς Ρ.. 1.28. ὁ. 86] 11. . 16. δὲ 
ΤΌ ΕΣ 

ἔφη, ὦ παῖ] Βτεπι. ἔφη σοῦτο, ὦ 
σ΄αῖ----ἴσϑι, ὅσι, ΟαΕ6]Ε. εαπάεπι Ἰεξὶϊο- 
Πδηλ ἢδθεϊ οὐἹῆἔο ἰαπεη ἔφη. ΜΊΠΙ 
Εἰίατη σοῦσο (τα Ποσδία πι| τηδρ15 Ρ]8- 
ζει, 

οὐχ, ὁμοίως) ϑεηίεπεϊδτη ἐχριείπε 

ὁχ 1 Ιου ΤΌΓΟΟΙ 2; 26. 

Β3 



“40 
6) ἀκ νᾶτῖϊ5 
ἈΓΓΡῈ5 [ὰ- 
Ῥέγάπαι Πο- 
ἤες. 

27 

79 ΟΥ̓ΒῚ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝ 

ι τὶ τὴ ἡ τιμὴ τοὺς πόνους τῷ ἄρχοντι, καὶ αὐτὸ τὸ εἰδέναι, 

ὅτι οὐ ΕΣ ὁ τι ὧν ποιῇ. 
9 Ν Ἀν δ ͵ ε 

Ὁπότε δὲ, ὦ πάτερ, ἤδη ἔχοιεν μὲν τὼ ἐπιτήδειω οἱ 
“Ὕ ε Ζ Ὰ "»“ὦψ ὙΡ ͵7] ον ὃ 

στρωτιῶτωι, ὑγιωίνοιεν δὲ, πονεῖν δὲ δύναιντο, τὰς δὲ πο- 
Ν ζῷ τὴ ͵͵ " ΚΘ 

λεμικὼς τέχνως ἡσκηκότες εἶεν, φιλοτίμως δι ἔχοιεν 
Ν Ν 3 Ἢ Ν Χ ᾿ -ὝὝ 

πρὸς τὸ ἀγασὰ φαίνεσθαι, τὸ δὲ πείθεσθαι αὐτοὶς 

ἥδιον εἴη τοῦ ἀπειθεῖν, οὐκ ἂν ἠδὴ τηνικαῦτω ὠνώύε 

ἄν τις σοι δοκοίη, διαγωνίζεσιϑαι βουλόμενος πρὸς τοὺς 

πολεμίους ὡς τάχιστα ; : Ναὶ μὰ ΔΙΡῚ ἔφη, εἰ μέλλοι γε 

λεῖον ἕξειν" εἰ δὲ μὴ, ἔ ὅσω ὧν οἰοίμην καὶ αὐτὰ σγλεὶ μῆ; ἔγωγε, ὅσω ὧν οἰοίμην καὶ αὐτὸς 
» οΥ Ν. ΤῚΤς ς γῇ 7) ΕΣ 7 

βελτίων εἶνωι, καὶ τοὺς ἑπομένους βίαν ἔχειν, τόσω 
ΝᾺ »“" Ψ Γ᾿ ἂν μῶλλον ᾧΦυλαττοίμην. ὥσπερ καὶ τὼ ἄλλα, 
5.2 δ τὰ 57 οΥ 

οἰώμεϑω τλείστου ἡμῶν ἄξιω εἶνωι, ταῦτω οὐνόντδρ, 
ς » » ᾿ »“οο.΄ 

ὡς ἐν ἐχυρωτώτῳ ποιέσϑιοι. 

Ὰ 
ον 

Πλέον δὲ ἔχειν, ὦ πάτερ, 

πολεμίων πῶς ἄν τις δύναιτο μάλιστω; Οὐ μὰ Δί᾽, 

ἔφη, οὐκέτι τοῦτο φαῦλον, ὦ ταὶ, οὐδ᾽ ἁπλοῦν ἔργον 

ἐρωτᾶς" ἀλλ εὖ ἴσϑι, ὅτι δὲὶ τὸν μέλλοντα τοῦτο ποιή- 

σειν, καὶ ἐπίβουλον εἴνωι, καὶ κρυψιίνουν, καὶ δολερὸν, 
3 “ ἈΚ .« » 

καὶ ἀπατεώνω, καὶ κλέπτην, καὶ ὡρπάγω, καὶ ἐν παντὶ 
ν᾿ »“" ͵ 

πλεονεκτήν τῶν ταολεμίων. 

αὐσὸ τὸ] Τα ρτὸ στὸ αὐτὸν ΟἸΕΪΕ, 
Βτετη. εἴ τηᾶγρο 5τερῆ. 

τοοιῇ] Βοάϊ]. σαεὶῇ. Βτεπ. [τὰ Ῥτὸ 
ποιοίη. ΘτΕρΠΔΠὰ5 εαπάοπη Ἰεξειοπετη 
δηποίαν!τ. ποτε εχ ϑδίοῦθο εἰ Βτο- 
ἄϑοὶ το αὔπτηῆς Ζεῦπε εἰ δηΐα 
ποιῇ ΟΟἸ] σαν. 

26. πάτερ, ἤδη] Βτεπι. πάτερ, σοὶ 
ἤδη ἔ ἔχοιεν σὰ ἐπιτήδεια. 

ὑγιαίνοιεν δὲ 1 [τὰ ῬΓΟ σε ΒίΟΌδοι5 εἴ 
ΑἸτοτῖ. τατηθη ἢ αιτι ϑιοθεθα5. στό τε 
“πείϑεσϑαι Ὠαδεῖ : Ουεϊῖ, ἀεϊπάς το- 
νεῖν Ζε,. 

ἥδιον εἴη} Οὐ}. ἥδιον ἦ Βτοπη. ἥδιον 
ἢ τὸ ἀπιϑεῖν. Εκίατπιλ σαεῖῇ, ἀσιϑεῖν 
μαδει. 

3} δὴ ἄν ἤδη] Ουεϊῇ, Βτεῖι. ἤδη οὐ! ἰ{, 

Καὶ ὁ Κῦρος ἐπιγελάσας 

μέλλο] ϑιοῦθους μέλλει -τ- σ'λέον. 
ψετῖθᾶ εἰ δὲ μὴ ἴῃ τηᾶγρίης ΑἸτοτῆ, δῸ 
4]|1ὸ Γὰηἰ δά άϊία. 

ἔγωγε, ὅσῳ] ἴΐϊὰ ἐχ συς]ῇ, ἀεάϊε 
Ζειπε ΡτῸ ἔγωγ᾽ ἄν, ὅσῳ Βτετη. ἔγωγε, 
ὅσῳ ἄν. αηας ἄν ροῇ ὅσῳ σο]]οσᾶνϊ. 

βελτίους] ϑίοὈ. (Τυε]Ε, Βτε. ΑἹ- 
τοτί, βελτίονας. 

σόσω ἄν) 1ἰὰ Οπε]ξ. εἰ ΒτεπΊ. ῥτὸ 
σόσῳ δ᾽ ἄν, ηυοὰ τενοσανῖϊ ὙΥ εἰκε. 
ἀείποερϑβ ἄξια ἡμῖν 8100. ἄλλα ἄν οἰώ- 
μεϑα τολείσπου ἄξια ἡμεῖν εἶναι ΑἸτοτέ, 

27. Πιλέον] (σα εἰ! . τσλεῖον. 
τυλεονέκτην})] [1ἃ ΡΙῸ τυλεονεκτεῖν 

σοαπὶ Μαυτείο οχ ϑίορθο, Βυάεηῇ, 
Βοά]. Θυεϊῇ, Βγεσι. ΑἸἰτοτί, ΡΆΠΠΕΙΡμΟ 
ΗἩυτοπὶπίοπ εἰ Ζεαης, 



ΕΙΒΕΒ 1. ΟΑΡ. ΥἹ. 71 
ν .Ψ 7 “- Ἂς ΄ τι 7ὔ δ ΤᾺΝ 

ειπεν, Ἡράκλεις, οἱον σὺ λεγείς, ὦ πάτερ, δειν ἄνδρω 
φ Δ ΓΙ ἘΠ ἫὉ ᾿ ͵7 

Οἱος ὧν, εῷη, ὦ σαι, δικωιότωτός τε 
΄»“᾿ ᾿ς 9) »» 327 

Πως μῆν, εφη, παίδως ὄν- 28 

᾿ν. 

με γενέσθαι. 
ἅ νᾺς Ό 

καὶ νομιμώτωτος ἀνὴρ εἴης. 
Φ ὁ αἰ ἌΝ ᾽ ͵΄ 7 ᾽ 7 

τας ἡμᾶς καὶ ἐφήβους τἀναντία τούτων ἐδιδάσκετε ; 
Ἦν 3 » Ν ΄ὡ 

Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη, καὶ γὺν γε, πρὸς τοὺς φίλους τε καὶ 
᾿ ὡς Ζ΄ -« ΗΝ Ὗ Ἵ 7 

πρὸς τοὺς πολιτᾶς᾽ πῶς δὲ Ὑε τοὺς πολεμίους δύναισϑε 
»“»ἭΆ “" » εΥ ς »“" ΝΜ 

κακῶς ποιεῖν, οὐκ οἶσθα μανθάνοντας ὑμῶς πολλὰς 
͵ ᾽ ἩΕΎΣ; ἃ Ὦ ᾽ 7] 7 Ἂ 

κωκουργίως ; Ου δητ᾽ ἔγωγ᾽, ἔφη, ὦ πῶτερ. Τίνος μῆν, 
Π) ἊΜ 2 ΄ Εὸ 7) 5. Ὁ 3 , 

ἔφη, ἕνεκω ἐμανϑάνετε τοξεύειν ; Τίνος σι, ἐνεέκώ, ἀκον- 
7] 7 τ ἡ “ “ ᾽ ΄ 

τίζειν; Τίνος δι ἐνεκω, δολοὺῦν ὑς ὠγρίους πλέγμασι καὶ 
᾿ Ἧ » 7 7 ε ΄ 

ἐρύγμασι; Ὑ δὲ, ἐλάφους ποδώγρωις καὶ ἁρπεδόναις ; 
- Ε ͵ γ 5 ν 

Τί δὲ, λέουσι καὶ ἄρκτοις καὶ παρδώλεσιν οὐκ εἰς τὸ ἴσον 
» ͵7 - δ ἀν ᾿ 

καϑιστάμενοι ἐμάχεσϑε, ὠὡλλὼ μετῶ πλεονεξίας τινος 
- ἾἵἙὩ ΥΝ “ 3 , Ν σι Δ Ύ » ΄ 

ἀεὶ ἐπειρῶσϑεε ἀγωνίζεσθαι πρὸς αὐτώ; Ἢ οὐ γιγνώ- 
ες »- Χ 5 , 

σκεις, ὅτι ταῦτα πάντω κακουργίωι τινες καὶ ἀπώτωι 
»" 2.3..." κϑῇ, ε -“» 

καὶ δολώσεις καὶ πλεονεξίωι ; Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦ-29 
3 Χ ΕῚ ΄ ᾿ 4 

ρος, ϑηρίων γε ἀνθρώπων δὲ εἰ καὶ δόξαιμι βούλεσϑαι 
᾽ -»“ -" Ἂ Ἂς ἵν΄ Ἅ 

ἐξωπατήσωι τινὼ, πολλᾶς πληγὰς οἶδ λωμβάνων. 

Οὐδὲ γὰρ τοξεύειν, οἴνωι, ἔφη, οὐδ᾽ ὠκοντίζειν ἄνθρωπον 

ἐπετρέπομεν ὑμῖν, ἀλλ᾽ επὶ σκοπὸν βάλλειν ἐδιδάσκο- 
“ .-»ἋἌ» ᾿) Ἂν Ρ. Ἂν 7 2 Α 

μεν ἵνώ γε νῦν μὲν μὴ κωκουργοίητε τοὺς φίλους, εἰ δὲ 

ρᾶσϑε οοτγαχῖς (δαί ϊο : εϑοάθτι σὰ τὰ σὺ λέγεις] ϑιοθεευϑ αὖ λέγεις, ἀεΐη- 
ΑἸιοτί. σαῦτα ὨδΌεηϊ. ἂς ἐννομιώτατος. Ρτὸ εἴης Βαάεηῇβ εἴ 

ΑἸτογέ, εἴη Παθεῖ, αυδπὶ ᾿Ἰεξδϊ ΠΕ ΠῚ 
Βτοάξθιις εἰΐατῃ οοτητηδπηοτγαῖ : πηᾶ8 
ϑιΈΡΏΔΠῺ5 οἷος ἄν τις--τ-εἴη τη] 6 δῖ. 

28. νῦν γε] Ουεϊῇ, γε οπλτεῖς ; ἀ6- 
ἰπάξ καὶ τοὺς τσολίσας ὨδΌες Οοὐτὴ 
Βτεπι. δι οΌθθι5 φίλους καὶ τούς. ΜΊΠΙ 
γε Ροἢ ττρὸς οοἸϊοσαΐατη ἀρί5 ν!ἀ6- 
τεῖυγ. 

δύναισϑε] Τἰ Οαῇδ!ο ρτίπλιβ Εαά. 
νεῖ. Ἰεξείοπετη δύνασθε σογτεχίζ. 

ἔφη, ὦ πάτερ) ΑἸτοτί, ἔφη, πάτερ. 
Ουεϊῇ, οὐ δῆςε᾽, ἔφη, ἔγωγε. ἀξίποερ8 
μὴν ἕνεκα, ἔφη Βτετη. οὰπὶ Ουεῖῇ. 

δολοῦν] [τὰ ῥτο δουλοῦν Ουεϊῇ. ΒοάΪ. 
Αἰτοτῖ. ἀεϊπάδ καὶ σλέγμασι Οαε]ξ, 

ἐπειρᾷσϑε--ταὐσὰ)] Ἑάά, νεῖϊ, σει- 

γιγνώσκεις, ὅ 41} Ουεὶϊῖ. Βτεπη. σάν- 

σὰ γιγνώσκεις ταῦτα ὅτ, κακουργίαι σί 
εἰσι : ααᾶτα ᾿Ἰεξλοηατ νογῖς ΡΏ]]ς]- 
ΡΠ εἴ αἰϊσαηάς σοτητησῃηοτανὶι ὅ1ε- 
ΡὨδηῦβ. 

20. ὁ Κῦρος) Ἦξεθς νεγῦὰα ουπὶ ΡἢΪ- 
Ιεὶρῇο (σε! ῇ, οταΐτεῖς, 

ἥνώ γε νῦν μὲν) ΜΙΠῚ Ἰοσμβ [α]εΌτο- 
ἴὰ5 νιτο 4]1Ί4 0 Ἰαογᾶγε νι ἀδίυγ ἴῃ 
Ὦϊ5 ᾿ρῆβ νεγῦϊθν αὰϑὲ6 ἢ σοπηρᾶγας 
ΟυπΠῚ ΠΠῚ}}} ἰοσο [εξὶ, 28. πλ8}15 ἔδγε 
εὰπὶ δά ἤμσπο τηοάππὶ ΠλμῖΆΓΕ : καὶ 
νῦν γε, (οἰ σεῖ διδώσκομεν τοξεύειν καὶ 
ἀκοναίζειν. ἵνα μὴ κακουργοίητε εἴς, 
Ιη Αἰτοιῖ, βάλλειν ἀεεᾷ. 

Ρ4 



δὲ » 5» 7 » 

Ἔν νῷ ε Τούτων ἴα α μαν ἴῃ εἰῆτε. 

91 ταῦτα, ἔδει ε εν ἀνζ)ρώποις. 

Ξ τ ἡ } γν 

82επί γε ἀγώϑῶ. 
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͵ ΄ τ ᾿ , , 
σοτε πόλεμος Ὑέενοιτο, δύνωισϑε καὶ ἀνθρώπων στοχον- 

ζσϑαι. 

“ρώποις ἐπωιδεύομεν ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἐν Θηρίοις, ἵνω μηδ᾽ ἐν 

3 ο Χ »“ 3 μὲ 3 

Καὶ ἐζωπατῶν δὲ καὶ πλεονεκτεῖν οὐκ ἐν ἀν- 

Ὑ ἮΝ ᾽ Τῇ τι 

τούτοις τοὺς Φίλους βλάπτοιτε' εἰ δέ ποτε πόλεμος γε- 
9 -“»" ! 

Οὐκουν, ἔφη. ὦ 

πάτερ, ἐλπ χρήσιμώ ἐστιν ἀμφίτες ἐπίστασθαι, εὖ τε 

ποιέϊν καὶ κακῶς ἀνθρώπους, καὶ διδώσκειν ἀμφότερα 

᾿Αλλὼ λέγεται; ἔφη, ὥ στ οἱ, 
3 “ο“.͵ ε ΄ ΙΝ ΄ Ν, ΝΣ ͵7] 

ἐπὶ τῶν ἡμετερων προγόνων γενέσθαι σοτε ὠγὴρ διδώσκα- 
“΄, δ » » “ς ο-ὦρ ΄ς 

λος τῶν παίδων, ὃς ἐδίδασκεν ἄρα τοὺς παῖδας τὴν δι- 
7 “ ἊΝ Ν 7 Χ Ψ Ἃ 

δοιοσυνήν, ὠσπεὲρ καὶ σὺ κελεύεις, μή ψεύδεσθαι, κοι 
Ψ, Ν ἈΠ .5 -“ ΚΣ 2 ἃ ΝΣ, ἈΝ 

ψεύδεσθαι" κῶὶ μή ἐξαπατᾶν, κωι ἐξωπατῶν, κωὶ μή 
Ἷ ἊΝ “ 

διαβάλλειν, καὶ διωβάλλειν᾽ καὶ μή πλεονεκτειν, καὶ 
»-σ. ΄ ςε Ν Ἂς 

σλεονέκτειν. Διώριζε δὲ, τούτων ὦ τε προς τους Φίλους 
Ἴ 3 τ ν Ἐν Ν -ς » , δ, ἢ Χ 

στοιήτεον ἥν, κωὶ ὦ πρὸς τοὺς ἐχιρούς. καὶ ἔτι δὲ [σπρο- 
δ “ 3 ς Ἂς 7) 3 

βὰς] ταῦτω εδίδωσκεν, ὡς καὶ τοὺς φίλους δῴκωιον εἴη 
ϑ᾽ »“" 2 » » Ν “ Ἂς »“, Ε 

ἐξαπατῶν, επί γε ἀγώϑθω" καὶ κλέπτειν τῶ τῶν Φίλων, 
͵] ᾿ 5, ἢ 

Καὶ τάδε διδώσκοντω ἀνώγκη καὶ 

πόλεμος γένοιτο] Βτοάδοιι5 σοπ]]οῖα- 
Ῥαὶ ἤν δέ πότε καὶ τυόλεμος γένηται, 
ἵνα δύναισϑε τῶν ἀνϑ. σε. 

ἐξαπατᾷν δὲ  (ὐσμε]ῇ, Βτεπ,. δὲ οπηῖτ- 
(1. 

μηδὲ πούσων] Ἐχ Ουο], μηδέποτε 
ἀεάϊε Ζειηε. 

30. καὶ κακῶς ἀνθρώπους] Οπεϊῇ, 

ἄνϑ. καὶ κακῶς. 

ἐν ἀνθρώποις] Οπεϊξ, ΒταπΊ. ἐπ᾽ ἀνθ. 

αἴ ΡΠ] ΘΙΡΠ 5. 
23τι σὴν δικαιοσύνην ναϊκο ᾿πίογίοτυ- 

ἴμ πὶ τε δυξϊοτγιαία Οαε]ῇ, εἰ Βτγαθῖη. 
οτηϊῆς Ζοαπε : [ιδυποϊανὶας. καὶ ἀδι- 
κίων---καὶ μὴ ψεύδεσααι εἴο. τηδ] ἐθαῖ, 
4υδπ ε]05 σοπ᾽εξξαγαπη) ὑῬγοῦανῖ 516- 
ΡῬΒᾶπυς ἴπ Βαϊίοπα αἰζοτα, οὐ ο 
[ἀϊηθη αἰΐεγο καὶ, οὐπλ ἢ ῬΥΙΟΓΘ τε 
ἴῃ. γε πιαῖατι νοϊαῆδι. νύ εῖκε αἵ- 
(αηγίᾳ ϑιερΔηΙ ῥτίογα σογγεόϊομ : 
Εἴ πιαίαϊο τε ἴῃ γέ νεῦθα σήν γε-τεκε- 
λεύεις ρατεηίπεῖ ἱποϊαῆι, απο οἰατα5 
Ῥαίεγεϊ δικαιοσύνην ΠΟη τοοὶ δὉ ἐδίδασ- 
κεν, [εἀ αὖ ογα κατὰ ριθροπίοηθ. 

Μαϊοθαι ἰἀπιεη νουρᾶ τήν τε δικαιοσύ- 
νην Ρτογία5. δρεῆῖξβ φὰο Ἰοσὰβ πε] 5 
τείροπμάδγει [εξϊοηὶ 33. Τρίε δἰ πΠὶ 
ΔὈΘὴξ τρΆ]} 6 πὶ : νΘΓᾺ ΠῚ υδπηάϊα δά- 
[πτ, καὶ ἀδικίων-ττεκαὶ μὴ ψεύδεσθαι 
ἴαὰ!ϊ ἀςθεθαΐ, 

καὶ σὺ] (ορυϊᾶπι οαπὶ Κα ά. ῥεῖ πιὶς 
Ουεϊῖ. εἰ ΔΙιοτγῇ, οπητταηΐ, 

Διώριζε δὲ] [τ σε], ΡΓῸ διωρίξετο, 
ἀδῖποοΡ5 τοοιητέον καὶ πρὸς ἐχϑρούς. 
Βτοηλ. “σοιητέον καὶ πρός. 

σι δὲ προβὰς] Οαῆδιο προβὰς αὐτῷ 

ἀεάϊο : υδὶ αὐτῷ ἀε]ετὶ 7υ{ΠῚ Βιο- 
ἄἀδθυϑβ. Ψυϊξαίατη ἐχ συεο]ξ, πγυίανὶε 
Ζειης εἰ ἐεάϊε καὶ ἐπί γε ταῦτα, 
αυδη) Ἰεξλοποτη ρυΐας ῬΠ ΠΕΡ τὰ 
νοετγίῆε : αἰφμε ἦι λαμ {εημέθη ταῦ. 
Βτοηη. καὶ ἔτι ταῦτα οτο προβάς. ἀε- 

Ἰποερ5 ἐδέίδασκέ τε ὡς καὶ φίλους ΘΕ]. 
ἀηά46 καὶ οὑτὴ ΖΕΌΠΙΟ ἰπίδγαϊ εἰ νεῦ- 
Ὀυτη τυροβὰς (εοἰαῆ. 

φίλων, ἐπί γε] σπεϊῇ, Βγοπι. φίλων 
ἐπί. 

32. Καὶ τάδε] Ττὰ οχ ΟποἸῇ Ζευπε, 

χα, τ 

ὝΡ 

' 

πυδυν λδιυ δ δὲν δ. 



ἘΤΡΕΒ 1. ΘΟΑΡΕΎΝ η8 

͵ "» 5 ΄ Ἂς -» »Ἥ -» 
γυμνάζειν ήν πρὸς ἀλλήλους τοὺς παῖδας ταῦτω ποιεῖν" 

ὥσπερ καὶ ἐν πάλη Φασὶ τοὺς “Ἕλληνας διδάσκειν ἐξα- 
6, Ν Ρ "»" ᾿ς ἥ ΄ 

πατῶν, καὶ γυμνάζειν δὲ τοὺς παϊδως πρὸς ἀλλήλους 

τοῦτο δύνασθαι ποιεῖν. 
7 εΥ . “ 5» 

Γενόμενοι οὺν τινες οὑτως εὑ- 

ῥ» ᾿ Ἂς ΄ Ν Ν Ν 2 -“, Χ 

ᾧυεις πρὸς τὸ κλέπτειν, Καὶ πρὸς τὸ ἐξωπατῶν, καὶ 

πρὸς τὸ πλεονεκτεῖν, ίσως δὲ καὶ πρὸς τὸ Φιλοκερδεὶν 
5 " ῳ 5) 5 3 5, πα δι σῦν Ὁ 7) ἧς 

οὐκ ἀῷυεις οντες, οὐκ Φπείχοντο οὐδ᾽ ὡπὸ τῶν Φίλων, τὸ 
ἈΝ » γ "“ ᾽ »μ»ν » 

μή οὐχ! πλεονεκτεῖν αὑτῶν πειρασίτωι. ᾿Ἔγένετο οὖν εκ 33 
7 “᾿ Ὁ ΝᾺ “- ͵͵ ΕΣ « »"ν Ἵ 

τουτου ρήτρῶ, ἡ Κκ͵ὶ γυν χρώμεθα ετι, ὥστ λὼς διδάσκειν 
Ἂ -“ «“ Ἂ, τε ἊΝ Χ ἘΠῚ νὰ ᾿ν᾿, ἧς 

τους παῖδας, ὠσπεῤρ τοὺς οἰκετοὺς Ζρος ἡμῶς αὐτοὺς δε-- 
᾿ ἃ Ἀν ἂν κ- τ 

δάσκομεν, ἀληϑ εύειν, καὶ μὴ εζωπωτῶν, μηδὲ κλέπτειν, 
Ἁ »» 3 ᾿ “ς » »" ͵ 

μήδε πλεονεκτεῖν" εἰ δὲ πώρωῳ ταύυτῶ ποίοιεν, κολάζειν' 
“]ἤ Ν 7 5 » ΄ ͵ "»“ ὩΝ 

ὅπῶς σὺν τοιούτῳ ἔθει εϑισϑέντες πρωότεροι πολῖται γέ- 
᾽ Ν Ἀ.» "ἡ Ν « 7 υ) ,- “ "} 

γοντο. Ἐπεὶ δὲ ἔχοιεν τὴν ἡλικίων, ἤνπερ σὺ νυν ἔχεις, 84 
Ἵ΄ Ἂς 7 ᾽ ͵ ᾽ 

ἤδη καὶ τὼ πρὸς τοὺς πολεμίους νόμιμω ἐδόκει ἀσφαλὲς 

εἶνοι διδάσ. κεν. Οὐδὲ γὰρ ἄν ἔτι ἐξενεχϑήνωι δοκεῖτε 

πρὸς τὸ ἄγριοι πολῖτωι γενέσϑαι, ἐν τῷ αἰδέισϑωι ὠλ- 

λήλους συντεϑρωμμένοι' ὥσπερ Ὑε καὶ περὶ ἀφροδισίων 
5 Ῥ) Ἂς δ 3) Υ «“ἶ ἃς Ἂ 

ου διωλεγόμεθω πρὸς τοὺς ὠγῶν νέους, γὼ μή, πρὸς 

ουπὶ Βαάά, ρτὶπηθ καὶ οτηἹο ταῦτα 
Ὠαθεγεηΐ : 5ιθρῃδπιιβ καὶ ταῦτα ἀε- 
αἰε, 

Γενόμοενοι οὖν] Εχ Οὐεϊῇ, δὲ ἀξάϊι 
᾿ς Ζευπε. 

εὐφυεῖς) ἀεῖποερ5 Ουε]ζ. ἴῃ πλδτρὶ- 
Ὧ6 Ὠδθει δάάϊτα νεῦρα πρὸς τὸ κλέπ- 
τειν, ΑἸτογῇ. σινὲς εὐφυεῖς πρὸς τὸ κλέσ- 
σειν καὶ πρὸς σὸ ἐξαπατᾷν καὶ πρὸς τὸ 

πλεονεκτεῖν, Βτοτη. δἰ π| πρὸς τὸ σ΄λεο- 
γεκτεῖν ΟἿΠῚ ῬΠ]ΕΙρῃΟ Ὠαθοῖ. [ρίζαν 
νυ]ραίδτη εὐφυεῖς καὶ πρὸς τὸ εὖ ἐξα- 
πατᾷν----εὖ πλεονεκτεῖν ρᾶτιϊπι Τὰ ρΡΡ]ονὶ 
Ρᾶτγπ ἐγηεπάδνι. 

ἀπείχοντο) Βτοάδουβ δ᾽συπηάς ἠπεί- 
χόντο σοτητησγηογαῖ, ἀπείχοντα οὐδὲ 
σῶν φίλων Βτετη. 

τὸ μὴ] Μαῖβο ΤΠηρτ. τοῦ μή. ἀεϊη- 
ΟΕΡ5 πλεονεκτεῖν τσαρ αὐτῶν Βτεῖη. 
ΑΙτοτ, ' 

33. ἐκ σούφου] Ουεὶξ, ῬΠ116], ΑἹ- 

τοτγῇ, ἐκ σούτσων. εηαδ 8 ῥήτρα ΡῖῸ 
νυϊραῖο αηῖα φρήτρω νεγιϊς Βτγοάδθιβ 
ει ΡΒΙΕΙρ α5, εἰ ΤΠὰδάεητε ᾿ΠϑαποΪά- 
νῖὶο Μαυτείοημε ρεϊπιὰβ ἀεάϊε δίερῃᾶ- 
Πυϑ8: ῥήτρα εἴϊ ετῖᾶπι 'π Ο6, ΒΙΕΠῚ. 
ΑἸτογῖ, εἰ πάρης ΒΟάΙ. 

σοὺς οἰκέτας] Ομεὶξ, 

ΟΥ̓ τ, , 
μηδὲ κλέπαειν) Οὐσπε]ξ, καὶ μὴ τῦλεο- 

νεκτεῖν ἀβίποορβ Πᾶθεῖ, [18 αὐ οὐπχ 
ΡΒ] ΕΙρμΙ ᾿ἰῦτο νεῦρα μηδὲ κλέσπειν 
οπηϊτίετα νο υἱε ν!ἀξαϊατγ. 

εἰ δὲ] ΑἸιοτῇ, στὸν δὲ παρὰ ταῦτα 
ποιοῦντο. ΟΔἤΔ|1Ο κολάζει, ἀξάϊί, 

34. ἥνπερ σὺ] Ουεῖῇ. ἣν σύ, ΑἸτοτῇ, 

ἥνπερ καὶ σὺ, φαο( τΤΩΪΏΙ ρ]Δοεί, 
διδάσκειν] ἀείποερ5 ἐδόκε, σο]]οσᾶὶ 

ΑἸτοτί. 
οὐδὲ γὰρ] Οὐπεϊῖ, οὐ γὰρ---ἀλλή- 

λοις. 

διισαϊατα 
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τῇ ἰσχυρᾷ ἐπιϑυμίω αὐτοῖς ῥωδιουργίως τοροσγενομένης, 
Β Ὑ ».κδν, “ ε Ζ Ν “5 "5 « ᾿" 

8δωμεέτρως ὠὐτὴ χρώντο οι νέο. Νη Δι, εῷη᾽ ὡς τοίνυν 
5 Ὁ “, ΄ “»" » ᾽ 7 ὴς 

ὀψιμαϑὴ με ὀντὼ τούτων τῶν τλεονεξιῶν, ω “ώτερ, μή 
7) Ψ 2) Δ «“ 7 Ἄν ἈΝ 

φείδου, εἴ τι ἔχεις, διδάσκειν, ὅπως τὐλεονεκτήσω εἐγω 
»"» Υ Ὅ 7) 953) ε γ ᾽ ᾿ 

τῶν πολεμίων. Μηχανω τοίνυν, ἔφη, ὁπόση ἐστὶ δύνα- 
΄ » ς -» 3 7 7 ὡς μίς, τεταγμένοις τοῖς αὑτοῦ ἀτώκτους λωμβάνειν τοὺς 

Ζ Ἄ Ν  υνς -“ 5: δος ὦ νἄ 

πολεμίους" καὶ ὠπλισμένοις, ἀόπλους".. καὶ ἐγῤῥηγορόσι, 
θεὰ τ Χ 7ὕ " - ων σγὰνς, 

κουκδεὐθοντῶς᾽ καὶ φανερούς σοι ὄντως, ἀφανὴς ὧν αὐτὸς 
δ Ἃ δ ΕἾ ΄Ν: ΄ ᾽ ΡῚ 

ἐκείνοις, καὶ εν δυσιχωρίωις αὐτοὺς γιγνομένους, ἐν ἐρυμυ- 
ἊΝ ἌΝ, Ἂ « . »“" δ 9 “οϑ 

ϑόγω αὐτὸς ὧν, ὑποθέξη. Καὶ τως ἂν, ἐῴη, τὶς τοιωαῦτω, 
ΕΥ 7 ες 7] δύ ἜΝ ζ 7ὔὕ 

ὦ τυώτερ, ὡμωρτάνοντως θύνωιτο τοὺς πολεμίους λωμβά- 
«“ 5 ἴλη Ὁ“᾽ ὃν Χ Ζ ϑιν 2 Ν 

νειν; Οτι, εῷη, ὦ τῶι, πολλὼ μεν τούτων ἀνάγκη εστὶ 
Ἂς ( ἰδ, ὧν ΄- ὃς χ γ »“» 7 

καὶ ὑμῶς καὶ τοὺς πολεμίους πάσχειν. Σιτοποιείσιθωί 
Ν ) ῳ 2 ." ἴω ΕῚ ὡν᾽ 

τε γὰρ ἀνάγκη ἀμφοτέρους, κοιμῶσϑαίΐ τε ὠμῴφοτέρους, 
-“ » "Ὁ ᾿ ω Ν « 7, 

καὶ ἕωθεν ἐπὶ τὼ ἀναγκαία σχεδὸν ἅμω πάντας ἴεσ- 
ἐς "»ων ε -“ ε -“᾿" ΝΣ Ψ᾽ Χ , αι, καὶ τοῖς ὁδοῖς, ὁποιωι ὧν ὦσι, τοιαύταις ἀνώγ ΚΉ 

τῇ ἰσχυρᾷ ἐσιδϑυμία) Ουε]}. δὲ Βα. 
τὴν ἰσχιυρὰν----ϑλίων, [τἀ οοτ σία ἰὴ 
Οσαε}Ὲ, 

ῥᾳδιουργίας} ϑ1άα5, ῬΠΟΙΙ ΓἜχίσοη 
Μ5. εἰ ΤΠοπ1αᾶ5 Μ. εὐκολίαν εχ Κεπο- 
Ῥῃοπῖα ᾿πιεγρτγείαπιῦ : ἔοι τ αΐθτη, 
ααδτῃ αἰ ΓΟἸΡΙ πὰ ρτοοοδαῖ, ὙΝ εΠΚε. 

3,5. Νὴ Δία] ΑἸτογί. ναὶ δία. ἀεῖϊη- 
605 ὄντα με Βταγη. 

ἔχεις (αῇδ]1ο ἔχοις ἀεά!ε. 
αὑτοῦ) ἴἴὰ Εἀά. ρτίγηβθθ, (συ εξ, ῥτὸ 

σαυτοῦ. ΔἸιοτῖ, ὅπως εἰς σὴν δύνα ρωιν--το 
τοῖς αὐποῖς σαυτοῦ. 

φανερούς σοι] Ῥτοποπηθη ΟδἤΑ]10 
σατὴ ῬΠὨΙ]ΕΙΡο οπλτῖε. 

αὐφσὸς ἐκείνοις] ΑἸιοτῖ, αὐτοῖς ἐκεί- 
νοις----αὐπὸς ὑποδέξῃ. ϑιΘΡΠαΠὰ5 φανε- 
οὺς δέ σοι ναὶ σετῖε καὶ ἐν δυσχωρίαις 
Ἢ Ἰερὶ τηδϊεῦαι, ηαοά ὑσποδέξη πο 
ὑποδέχεσθαι (εααἰτατ. Οδῆδ]ϊο οοη- 
{τ ὑσοδέξαι ἀεάϊί, εἰ ῬΏΠΕΙ ΡΠ 5 ἐκχοῖ- 
΄!ο νετῖϊι, ΤΙῃ ΑἸτογῆπο ὅπως 8]}181ἢ 
ἀπ ου]ιαίδηι ἰηξεγι ργορίευ λαμβάνειν. 
ΔΡτείοπιυβ ΤΠπυογά, Ρ. 169. οοτῖρε- 
θαι καὶ ἵν᾽ ἐν δυσχωρίαις. Ἰπῖετραῃ- 
ἐχίοπε ἱπίογί τα {επίεηταπι 86 ]αν]. 

γιγνομένους  ΒτΙΕΠλ. γινομένους, Ματ- 

8ο δίερῃ. γενομένους. 
36. δύναιπο) [τὰ ουτὴ Εαά. μγὶπιὶῷ 

Αἰτογῇ, δύναιτ᾽ ἄν τε]! ααφ Εαά. 
«-σάσχειν͵ (οηίῖτα παρασχεῖν ΡΏΠ]6]- 

Ρῇυβ, Οσαε]ῇ. Βτετα. Γεὰ τηᾶγροὸ σε], 
τυάσχιειν Ὠᾶρεῖ : αυοα 84 ρῥτροεξάξῃβ 
ἁμαρτάνοντας σὰ ποιαῦσα ἴαοι!υς Γ6- 

[ευτατ, σαδτη παρασχεῖν. Θαᾶτα Μαὰ- 
τοῖα5 καὶ ἡμᾶς τοῖς τσολεμείοις καὶ ἡμοῖν 

ποὺς ττολεμίους τσαρασχεῖν. Α ὈτΕΙ Πὰς 
νεῖ Τπυογά. Ρ. τόρ. σοττρεθαῖ : 
ὑμᾶς τοῖς πσολεμροίοις καὶ σοὺς τολεμροίους 
ὑμῖν παρασχεῖν. 

σιποσοιεῖσϑα.) Ἀδξὶα δ άδϑ ἴῃ σισό- 
μετρεῖν ΝΟοσΔΌΪΟ προφὴν λαμβάνειν ἴῃ - 
τεγργείδιγ : σιποποιεῖν εἴ οἱ πη ρᾶ- 
ΤΆΓΘ, ἱπρ ΠῚ 18. γα θη ΠΔ ΠΊΟΪΘΓΕ, 
ἐατὶ πάτα (ὈΊ αγα, εἰ Πγ, 18. 

κοιμσθαι σε} ϑαϊάας οοπίτα εχ ἢ. 
Ἰ. καὶ κοιμᾶσϑψαι Ἰαυάαΐ : καὶ κοιμᾶσ- 
9αΐ σε ΑἸτοτγῇ. πα] πὶ καὶ κ. δὲ ἀείη- 
οερ5 συεϊξ, ἀνάγκη ᾿ζογατῃ ᾿ηξετί. 
σαι δεῖ] 1ὰ 6χ ᾿ἴῦτο [Γεἰἀθηῇ 

Του Ι τηα]εῦαις ΝΑ] οκαπαὶγ ἃ Ηετο- 
ἄοῖ. Ρ. 331. 50]Π1}οεῦ ΡρτῸ ἀποχωρεῖν 
δεῖσθαι, ἴῃ [,εἸά. εἰ Βτεηι. ἴὑτο εξ 
ἤςσϑαι, εχ ηαὰο ἱπερίαπι δεῖσθαι οΓ- 



ΤΠΙΒΕᾺ 1. ΟΑΡ. ΥἹ. 5 
»- ἃ “δ 7] »“ ᾽ ἢ ᾿Ὶ ὃν 

χρήσϑαι. Α χρὴ σὲ τὐάντω κατανοουντῶ, ἐν ὡ μὲν ὧν 
« » ΄ 5 " ὩΣ Ε Ἃ 

ὑμᾶς γιγνώσκης ἀσϑενεστώτους γιγνομένους, ἐν τούτῳ 
Ἂ 7 εν ἢ Ε δ Ἂν 7 

μάλιστα φυλάττεσθαι. εν ᾧ δι᾽ ἂν τοὺς πολεμίους 
ΕἸ 7 » Δ ΄ ΕΣ 27 ᾿ 

αἰσϑάνη εὐχειρωτοτώτους γιγνομένους, εν τούτῳ μώλιστα 
᾽ 3 3) ς " 3 Ψ 

ἐπιτίθεσθαι. Πότερον δι, ἔφη ὁ Κῦρος, εν τούτοις μόνον 37 
5 »- ΕΝ 2 327 δ , 

ἐστὶ πλεονεκτεῖν, ἤ καὶ εν ὥλλοις τισί; Καὶ τολύ γε 
»" 93) - »-" ᾽ 7 Ἀ Ἂν ς ἈΠ κ Ὁ Ἄν, 

μώλλον, εῷη, ὦ παι εν τούτοις μεν γῶρ ὡς επὶ τὸ σολὺυ 
7] 3 Ἂς ἣ -Ὁῃ » δ «“ ἐδ | 

τάντες ἰσχυρᾶς Φυλωκὰς ποιουνταί, εἰδότες, ὅτι δέονται. ἢ 
« “,΄3 “ ᾿ς ᾿ς 

Οἱ δι ἐξωπατῶντες τοὺς ππολεμίους δύνωνται καὶ, ϑαρ- 
᾿Ψ ξ΄ 3 ᾿ 7 " 

σήσωι «ποιήσαντες, ἀφυλάκτους λωμβάνειν' καὶ διώξωι 
7 ε Ἂς 3 4 (γα 

παραδόντες ἑωυτοὺς, ὠτόάκτους τοοιήσωι" καὶ, ἐς δυσχω- 

ρίαν φυγὴ ὑπωγαγόντες, ἐνταῦθα, ἐπιτίθεσθαι. Δεῖ88 
Ν 9) ν -“ γν ͵7ὔ ε 5, 

δὴ, ἔφη, ὦ παῖ, φιλομαϑή σε τούτων ἁπώντων ὄντω, 
᾽ Φ ΕΝ 7 ο Ρ 7 "ῃ 9. 3 ΕῚ χὰ Ν 

οὐχ, οἷς ὧν μόνης, τούτοις μόνοις χρήσιγωι, ἀλλὰ καὶ 
ἥδ, ἊΝ ἈΝ ἊΨ» » Ν ικ ᾿ »» 

οὐὑτὸν ποιητὴν εἰνωι τῶν τρὸς τοὺς πολεμίους μηχαωνημά-: 
.“΄ Ν ε 3 ἢ ἿΝ , τ 

των᾽ ὠσπερ καὶ οἱ μουσικοὶ οὐχ, οἷς ἂν μάκτωσι, τούτοις 
᾽, “ 5 Ἄ, 3. "7 ΄ »" ᾿ -“" 

μόνον χρώντῶι, ὥλλω καὶ ὡλλὼ μελή πειρωντῶι ὅοιειν. 
Ν » Ἂ τ 9 "“ “μ δ ᾿- δον θϑι 

Και σφόδρα μὲν καὶ εν τοῖς μουσίκοις τώ νεὼ καὶ ὧν-- 
Ν. 3 -»“ Ὴ Ν ; ο»-"μ “-΄ »“, 

ϑηρὼ εὐδοκιμεῖ, ττολὺ δὲ καὶ ἐν τοῖς τολεμικοῖς μᾶλλον 
“ ἴ Ἂς 7 ΕῚ », ΄οῸὦ΄ὦ΄ ᾿ς ᾿ο»σ 

τὼ καινὰ μηχανήματω εὐδοκιμεῖ ταῦτα γὰρ μᾶλλον 

ὑπεναντίους. 
) “ Ξ ὮΝ » λ 

καὶ ἐξαπατῶν δύνωτωι τοὺς Εἰ δὲ σύ γε, 30 

τὰπη εἢ ; ἰίδηυσε 5]οὔα ἀποχωρεῖν οοτ- ριδόντες ἑαυχούς. ΒτοπΊ, τυαριδόντες αὖ- 

ταρίατῃ ἴεσϑα, Ρτεροοίῃῆε. 
Ἀ 

σοὺς ἀτώκτως. 

γιγνώσπκης) ΑἸτοτῇ. γιγνώσκεις ἀδῖ. 
εὐχειρωτάπτους) Ἰία ΡγῸ εὐχειροτά- 

τοὺς ᾿ἰΌΕΓ ΑἸτοτῖ. (οἱ 5. σὰπὶ ϑίερῃα- 
ΠΟ εἰ [δὰπο]. Οοτηρᾶτα (Εοοη. 8; 4. 

37. Πότερον] ΑἸτοτῇ. πότερα. (ΕἸ, 
ἢ ἄλλοις. 

μᾶλλον, ἔφη] ΑἸιοτῖ. ἔφη, μᾶλλον, 
ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ) [ῆηρτ. Βαῆ], ὡς ἐπὶ 

τοολύ. 

οἱ δ᾽ ἐξασ'..} Ταητίπθ Ἰεξὶϊο εἰ δ᾽ ἴῃ 
ΟὐεἸξ, ἔαρταὰ Γοτρία εχίϊαϊ : εατὴ οοΓ- 
τεχῖς Βτοάδθιβ. ἀδίηοερβ Αἰτοτί, 366- 
σῆσαί τι τσοιήσαντες. ὩΟῊ ΤηΔ]6. 

παραδόντες ἑαυτοὺς) [ἴὰ ῬΏ1]6]. Βα- 
ἀεηῆς εἰ ΑἸΙτοτί, ργοραηίε Μαυτείο. 
Οοηίτα συςο!ΐ, οατὴ Εαά. ρτί πα τσὰ - 

ὑπαγαγόντες] Ουε], ὑπάγοντες. 
38. Δεῖ δλ} [τὰ σὰπὴ δυϊάα ἴῃ φιλο- 

μωϑὴς Βτεῖῃ. Παθεῖ ρτο δέ, 
σούσων ἁπάντων] [ἴὰ ρῖο τ'άντων 

σαεῖε, Ἰάσπη οὰπὶ ΑἸτοτῇ, μάϑϑης ρτὸ 
μάϑοις ἀεαϊ ; Ιάεπὶ νεῖρθᾳ ὦ πα ουπὶ 
ῬΏΠΕΙΡΠΟ οπλίτεῖε. 

καὶ αὐτὸν] ϑυϊάας αὐφὸν οτηϊῆί. 
ἄλλα μέλη] Οαεϊῇ. δὲ θγεση. ουπὶ 

ῬΠΠ]οΙρῃο ἄλλα νέα μέλη. 
ἀνθηρὰ) Αττσυ] απ τὰ εχ Ουεϊξ, εἴ 

5168 ἴῃ ἀνθηρὰ δἀάϊαϊς Ζεαηε. ἝὋε- 
ἰεγατη ᾿τβ εὐδοκιμεῖ ἀο]ετὶ ταδὶ εθδίὶ 
Μαυτεΐυς. ϑεπίεπεα εἷϊ εἰίδπλ ἀρυὰ 
Ηοπιεγὰπιὶ Οἀγήϊεθ ἱ. 351. 

δύνατο] 1τὰ Οπεὶῖ. οὐ Βτεπι. ῥτὸ 



χᾶν ὦ. ΟΥ̓́ΒΙ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝ.Σ 
» ἘΣ »" ἣ "7, Δ ΄ τ - Ἕ 

εῷη, ὦ ὅαι, μῆδεν ὥλλο ἡ μετενεγκοις ἐπ ἀνθρώπους 
Ν δὰ ἃ ) "“»“Ἅ ἊΨ ΄»-ω 

τῶς μήχανως, ὡς καὶ επὶ τος τηώνυ μέκροις Θηρίοις 
3 »“» » 2, Ν "5 ᾿ ,7ὔ ἮΝ. ἊΝ 

εμήηχωνω, οὐκ οιει ὧν, εᾧη, πρόσω πάνυ ἐλάσωι τῆς προς 
Ὁ Ζ 7 Ν Χ δι π᾿ οὐ δὲ ΟΝ, 

τοὺς πολεμίους τὐλεονεξίως ; Σὺ μὲν γὰρ ἐπὶ τῶς ορνι-- 

ϑας 
Ζ Ἔ Ἃ Ἂν “Ὁ ς- “͵) Ε Ζ' Ἂ 

νυκτος Και ὥριν κινείσθωι τῶς ὀρνιαγ ας ἐ7 ΤΕ͵) γῆντο σοι 

᾽ "»ν» 7 »"» » Ζ ΞΖ 7 
εν τῷ ἐσιχυῤθοτοτῴ χειμῶνι ουγνιστώμενος, ἐποῤρευου 

2 Ψ ς 7 ᾽ “ ΄ 

ἐπὶ τούτω αἱ πάγωι αὐταῖς, καὶ τὸ κεκινημένον χωρίον 
5 “ Ὧ 3 ΄ “7, δ . ἥ 7, ἐζείκαστο τῷ ἀκινήτῳ ὄρνιϑες δὲ ἐπεπωίδευντό σοι, 
.“ νΝ Ν Ἄπτς ΄ ε -“ ΝΕ δ γε Ἄ 
ὥστε σοὶ μὲν τῷ συμῴεροντω ὑπήρετειν, τῶς δὲ ὁμοφύλους. 
ὃ. ΕᾺ- ᾿ς“ 3 Ἀὲ .« φῦ ὃν Ὶ 

ὀρνιζγως ἐζωπατῶν' αὐτὸς δὲ ενήδρευες, ὥστε ὁρῶν μὲν 
Ά., δδὲὶΕ Ἂς ἢ , Ὡς δν ρει ντςΝ 7.) ᾽ ΄ ΝῊ 7 

αὐὑτῶς, μὴ ὁρῶσϑαι δὲ ὑπ᾽ αὐτῶν: ἡσκήκεις δὲ φϑάνειν 
“, δ ΄Ν- Ἂς "“ο ΄ς 2 “" Ν Ὁ}. 

Δ ελκων, ἡ τὰ πτηνὼ Φυγεέϊνν. Πρὸς δὲ, αὖ τὸν λωγώ, ὅτι 
Ἂν 3 7 "ἃ ἈΠῸ »» 5 7 ὥ 

μὲν ἐν σκότει νέμετωι, τὴν δι ἥμεραν ἀποδιδράσκει, κύ- 
5 δ Ῥ 9 ἴω] Ὗς ΝΟ » μ᾿ « δὲ τωΝ 

γος ετρεῴες, αἱ τή ὁσμη ὠὐτὸν ὠνεύρισκον. τι δὲ τῶχὺ 

δύνωανσαι, [εἀ Ἰάδ πὶ ατὶπὶ ὑσεναντίους 
οὐαὶ Ὁ σοὺς ρτο νυ]ραῖΐο σσολεροίους. 

309. μηδὲν ἄλλο ἢ] [ἰὰ ΒοΩΪ. ἄλλο 
ἢ μηδὲν ἐνέγκοις Βτετη. μηδὲν ἄλλο με- 
σενέγκοις ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἢ τὰς νυ]ρα- 

Ὀδζυτ ἀηῖξα. Οτάϊηδηι γοέϊατγῃ τεῆ!- 
ταῖς ετίαστὴ Μαυτγείαϑ. 

σοῖς τσάνυ μικροῖς} ἴἴὰ ΡΙαηε ΑἸτοτῇ, 
α{| Ματεῖαβ σοτγεχεγαῖ, νυ]ραίαπη ὥς 
καὶ τσάνυ ἐπὶ τοῖς μικροῖς. ἀείηοερς 
ἐμηχανῶ ϑηρίοις ΑἸιοΥ, 

πρόσω πάνυ] ΑἸτοτί. σσένυ πρόσω. 
Σὺ μὲν γὰρ] ΛΙτοτῖ, σὺ γὰρ ἐπὶ μὲν 

τὰς ὑρνιϑῶς, αἱ νεγθογ πὶ ογάο ταὶ 
ΤηΔΡ15 μασδί, σοὺς δρνιδδας ἰδάαΐ δχ 
ἢ, 1. Ατμθηθοαβ ἢ. 373. Ὁ. αἴααε [ἃ 
Βτετι. 

ἀνιστάμενος) Ταητι πὰ ἀνοσσάμενος, 
ηποά ετἰατπὶ 'ἰῃ ΟΕ], οἱΐπι ἔπετγαϊς 
Γοτίρίαπι εἀ ἀδῖπάε οοτγεξια πη. 

ἐπεπήγηντο] ἴὰ 644, ρτίπηδ, (πΕ1Ὲ, 
ἐπσεπήγοινσο σοὶ αἱ πάγαι, (64 οοττε- 
δϊατη ἐσεσήγειντο οἴ ἴῃ τηᾶγρὶπα δά αϊ- 
ἴατη, ἐπὶ τούτῳ. Βτεπη. εἰ ΑἸτοτῇ, ἐσε- 
στοίηντο αἱ πάγαι οτηϊῆ!Πς ἐπὶ σούχῳ. 
Βτότα. δεΐατη σοι ΟΠ ἰ{. ΒΙΘΡΏΔηι8 
ἐστεποίηντο οἀϊάϊε, 

ἐσεσαίδευναό) ΟυοῖΕ. Βτδη. ἐξεσιαι- 

δεύοντο. ἀείποερβ σοὺς δὲ ὁμοφύλους 
Βτεηι. 

ὥσσε ὁρᾷν] (χε } ἢ, ὡς ὁρᾶν, 

ἠσκήκεις] ΟΕ}, εἰ 1,εἰἀεπῆς ἐεῆς 
Ουάεπάοτριο δὰ ὙΠποπιαπὶ Ρ. 765. 
ἦσκ. ὃ. φϑάνων ἕλκειν---ς- φεύγειν. ἴῃ 
τηϑτρίηπς πε. δηποίδίαῦ νᾶτιεῖαϑβ 
εἶχες δὲ ἐσιμέλειων τοῦ φϑϑάνειν ἑκὼν τὰ 
πετεινὰ πρὸ σοῦ φυγεῖν. 8160 Εἴ Δ ΠῚ 
Ἑαά. ρτίπιθ, υδἱ Βτοάθοαβ 6χ 4115 11: 
Ὁτ5 ἕλκων οοττοχίϊ. εἶχες δ᾽ ἔπ ιμ.---- 

φεύγειν ΑἸτοτί. εἰσήκεις φϑάνων ἕλκειν 
μᾶλλον ἢ τὰ πτηνὰ φεύγειν ΒτόΙη. Φεύ- 
ψειν δεἴίατη [εἰ ῇβ. Μαυτεϊὰς ἕλκων 
σὰ παγίδια τηλ]εθᾶῖ. ϑίερπαπαβ 
σοπιηηθπογας ἰθέϊομθπι ἠσκήκεις δὲ 
φϑάνειν ἕλκων τὰ πτηνὰ τορὸ τοῦ ᾧυ- 
γεῖν, εἴ αἰζτογαγη ἦσκ. δὲ φϑάνων ἕλκειν 
φ. α΄. σ΄. «. Φ. 'ΓΒοπΊδ8 πετεινὸν 4ἀ1- 
πδῖ εἰ σπαηνὸν ἀΐοεῖα Ἰυδεῖ: ἢθο εἴ 
αἰαὶ ἱπίεσ οαυΐαβ, αὰ0α ἤδησ π0- 
ἤταπη ᾿εδλίοηαπι ορίανι Ζεῦπα. Αὲ 
ἴῃ Ηετγοάοίο ἴϊ. 123. πετεινὼ ἴῃ ἸΟσὰ ΠῚ 
στηνὰ τεϊξίταοτε πο ἀαθίταν! ΥΥ̓͂ εἴ- 
{εἸ]ηρ; ; ἰἀπηεὴ ἰϊ. τοῦ. Βαϊτοπ πῇ 
πετεινὰ ταυίανὶτ Ροβτεπια ΕαΙτο ἴῃ 
σετηνα. 

40. λαγὼ) [τὰ σαΐῃ Ουεϊῇ, ΑἰΒε- 
Πδρὰ5 Ρ. 40ο. ΡΙῸ λαγῶ. ἀεϊποερϑ 
ΡΙῸ ὀσμῇ οτίε πος ἴῃ ἴοοο ἔαϊε ἴῃ 11- 
Ὀτγὶ5. φαϊθυΐάατη διῇ ἰοπίουτην αυοὰ 
επορῃοηῖί Ἔχρτοῦτγανιε ῬΗγυπίομις 
ξτατητηδιίουϑ : ροίιεᾶ εὕρισκον (σα εἸξ, 



ΠΙΒΕΒ Ί. ΟΑΡ, ΥἹ. Ὑψ; 

» ΕῚ τ : 7 327 7 ἂν 3 3 μ 

εῷευγεν, εἐσει εὑρε! εἴη, Φλλας κυνὼς εἰχες ἐπιτετή ευμε- 
ἅ, Ν Ν , ς- »ν ᾽ Χ Ν Ὰ 

γῶς πρὸς τὸ κατῶ πόδας αέρειν. Εἰ δὲ καὶ ταύτως 
» ͵7͵ Ἄ. ΕῚ »"» 5 ᾿, εν “ 

ἀποφύγοι, τοὺς πόρους αὐτῶν ἐκμανίγάνων, καὶ πρὸς οἱῶ 
) ͵7 « “" ε Ν τ᾿ 7 Ἃ ᾿ 

χωρία φεύγειν αἱροῦνται οἱ λωγὼ, ἐν τούτοις τὼ δίκτυα 
δ Ζ΄ ΕΣ δ «“ 2 “" “ἣ Ψ ἄδις - 
ὑυσόρατω ἐνεπετώννυες, Ἱνῶ ἐν τῷ σῴόθρω ᾧφεύγειν αὐτὸς 

»“᾽ ἃ ΄.5 ἴω Ψ 

Τοῦ δὲ μηδ᾽ ἐντεῦϑ εν διωφεύ- 
» “" ἢ 7 δ , 7 γειν, σκοποὺς τοῦ γιγνομένου κωϑθίστης, οἱ ἐγγύϑεν 

εώυτὸν ἐμπίπτων ἐνέδυ. 

Ἂν » ΄, Ν ᾿ ὧδ Χ Ν 

ταχὺ ἔμελλον ἐπιγενήσεσωι" καὶ αὐτὸς μὲν συ ὄπισϑεν 
Ὁ" » Ἃ « γ ΄»“-ὦὥμὝ ᾿ "»" »ἍἉ » ῃ΄. 3 

χρωυγή οὐδὲν ὑστεριζούση του λωγω βοων, ἐζέπληττες αυ-- 
Ν - : 7Ζ ς ΝΟ διὰ 9} τὸν, ὥστε ἀφρόνως ἁλίσκεσθαι τοὺς δὲ ἔμπροσθεν σι- 
Ὁ" ν) 32 ᾿ 7 2 ὦ «“ 

γῶν διδάξας ἐνεδρεύοντας, λανϑάνειν ἐποίεις. Ὥσπσεραι 
ἐῚ “" ΟῚ » ΕΣ ͵ » Ἂς 5 2 

οὐν τροειπον, εἰ τοιωυτῶ εἐγελήσαις καὶ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώ-. 
» 3 " 9 5 7 δι ὟΨ 

σους μήχανασϑαι, οὐκ οἶδ᾽ εγωγε, εἴ τινω λίποις ὧν τῶν 
Ἃ ΄ λη δὲ 57) 5.4.5. ᾿ ΄ ἥν, » 

πολεμίων. ν θὲ ποτὲ ὥρὼ ἀνωγκή γένήτῶι Κῶὶ ἐν τω 
5 Ἄ δ, 3 "».“ » »ν» ς 3 

ἰσοπέδῳ, καὶ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς, καὶ ὡπλισμένους ἀμφο- 

ἀποφύγοι] [τὰ Θυεϊῇ. εἰ ΑἸτοτῇ, ἀσο- 
φύγοιε Ἑάϊτίοπε5 νεΐεγεβ ; ἀποφύγοιεν 
ἰηάπχῖς Βιθρῆδηυβ, ηποὰ εἴ ἰῃ 
Βτετῃ. , 

φεύγειν αἱροῦνπαι] ἱ. ε. (οἰεηῖ. ϑδεά 
Ουεϊξ, Βτγεπι. ΡΏΙ]εὶ, φεύγοντες Πᾶ- 
Ὀεηῖ, 

λαγὼ]) Βτεπγ. λαγωοὶ ΑἸτοτῇ. λα- 
γω. 

τὰ δίκσυα) Ατιϊὶου]ατη Θ᾽ 6]8. οπαἱτ- 
τς, 
᾿ ἐνεσεσάννυες, ἵνα} (ΕΙΕ. ἐνεπετάννυες 
ἀν, καὶ πῷ-τεξμσεσὼν συνέδυ. Ἐπτίατα 
Βτετγη. ἐνεπεσάννυες ἄν, Μᾶτγρο ϑίερῃ. 
εἰ Γδαηο]. ἐμπεσὼν συνέδε; τηετηοτδῖ, 
αυοά νετῖς ΡΠ] ΘΙΡΏυΒ, εἰ οἱ ἴῃ 11- 
Ὀτὶ5 Βοάϊ. (ὐδῦτιε}15, Βγεπ,. ἵνα ἐνέδν 
Βυάδφουβ. ἱπίεγργείααῖαγ ἀϊξτα τ Ρῥτὸ 
ἅνα ἐνδύσαιπο, μὲ 12 {6{6 ἱπάμογοί 1 
γεα. Αἴ τεξϊε ΕἸ οἤθγαβ ἰπῆδι ἐνέδυ 
{επί τηεα!! ψαγθὶ ΔΙ δετὶ : δ] οααΐϊῃ 
ἵνα οὐτὴ ἱπάϊσαιῖνο δά πιρεγὶ ἰηίεγ- 
ἄμπ (οἷει. Βοῆδι αὐ ουτὰ Βίερῃδηο 
Ἵνα Ἰπτεγρσγείθσηυγ μόϊ, ἐπι φιεῖδμς ἰσοῖς, 
Ἶη ἰοοο ραπε βεηΐηο ΜεχηοιδΌ. 11]. 
11, 8. εἢ ἵν᾽ εἰς σαῦτα ἐμπίπσοντες 
συμποδίξωνσιαι. - 

σφόδρα) Ουε]ῇ. σφοδρῶς. 
Τοῦ δὲ μηδ᾽} Ουεῖξ, τοῦ μηδ᾽ Παδεῖ 

οὐτὴ ΑἸτοτῇ, σκοσοὶ (πὶ αἱ ἀς νεηᾶ- 
τίοπε ὅ, 5. ἀϊοσιαπίατ ὠρπκνωροί. 

ἔμελλον] (υεϊξ, ἤμελλον αρτα [οτ]- 
Ρία νυ]ραῖαᾶ. 

αὐτὸς μὲν σὺ] Θυε!, αὐσὸς μὲν οὖν---- 
κρωυγῆ ὃ οὐδὲν----κὸν λαγῶν ([εὰ οοττὶ- 
σιτον σοῦ λαγῶ) ---οἰξέπλησσες. 

βοῶν] ῬΊαοεῖ ΑἸἰιτοτγῖ. Π|Ότὶ φοβῶν : 
πἰπηῖβ. ἐπίστῃ ἰΔαϊοϊορατη κραυγῇ βοῶν 
ται νἸάετυτ. 

41τ. ἐπὶ σοὺς ἀνθρώπους) Βτεπ,. ἐσὶ 
σοῖς ὠνθρώποις. ΔΙτοτῖ, σοιαῦσα καὶ 
ἐπὶ τοῖς ὠνθρώποις ἐϑελήσαις μηχ. οἵ 
ἴαρτα [εξὶ, 39. ἐπὶ τοῖς τσώνυ μοικροῖς 
ϑηρίοις. 

εἴ φινα} Ουεϊῇ, εἴ σινας. ῬΏΙΕΙΡῃυς 
εἴ σι-ππσῶν πολεμικῶν νεῖ, ΜΙΠῚ 
Ἰοσὰβ5 πο ν᾽! δ᾽ϊααϊὰ δάμας αἱεσγα 
νἱάείατ : εἰ ὕ εῖκε Γεπίατη ἴῃ ΡΏΠ]ΕΪ,. 
νεγῆοηε ἐχριεῆαπι ρῥγοοίεγεραϊ, λεί- 
σεῖς Εἴ ἴῃ Βτετῃ. 
Ἢν] ΑἸτοτ, ἐάν. 
καὶ ἐκ ποῦ----κοωὶ ὡσ'λισμένους  Οορα- 

ἴατα ρτίογαπι οτηϊίταπιὶ Εαά, ρτϊπιθ εἰ. 
ἃπῖς ὠμφοτέρους ςοἸ]ϊοσδηῖ: υἱτᾶπι- 



"8 ΟΥ̓ΒΙ ΠΙΒΟΙΡΙΙΝ ΑΙ 
΄ , 7 ᾽ »" ᾿ ἣν Ύ “ ς Κ᾽ 

τερους μώχην συνώπτειν, ἐν τῶ τοιουτῴὼ δὴ, ωσπῶι, ὧι εὉ 

πολλοῦ πωρεσκευωσμένωι σλεονεξίαι μέγω δύνανται. 

Ταύτας δὲ ἐγὼ λέγω εἶνωι, ὅταν τῶν στρατιωτῶν εὖ μὲν 

τὼ σώματω ἡσκήημένα ή, εὖ δὲ αἱ ψυχαὶ τεϑηγμένωι, 

Εὖ δὲ 
ἣΝ Χ “» , δέ . ΣΎΝ δ 3 »“» (Ο. 

χθη φῶ! τοῦτο εἰσένώι!, οτι, οποσους ὧν ἀξισὶς σοί σεις ξσ- 

5 ἣν Ἐ ΄ ΄ Ἵ 
42 εὖ δὲ αἱ πολεμικαὶ τέχνω! μεμελετημένωι ὠσίν. 

; 

ϑ9αι, καὶ ἐκέϊνοι πώντες ἀξιώσουσί σε πρὸ ἑωυτῶν βου-- 

λεύεσϑαι. ἸΜηδέποτε οὖν ἀφροντίστως ἔχε, ἀλλὼ τῆς 

μὲν νυκτὸς προσκόπει, τί σοι ποιήσουσιν οἱ ὠρχόμενοι, 

ἐπειδὼν ἡμέρω γένηται" τῆς δὲ ἡμέρας, ὅπως τὼ εἰς 

«ϑνύκτω κάλλιστω ἐζει. Ὅπως δὲ χρὴ τάσσειν εἰς μά-- 

χήν στρατιῶν, ἢ ὅπως ἄγειν ἡμέρας ἢ νυκτὸς, ἢ στενὼς ἢ 

πλατείως ὁδοὺς, ἢ ὀρεινὼς ἢ πεδινὼς, ἢ ὅπως στρώτοπε- 

δεύεσθαι, ἢ ὅπως φυλωκὰς νυκτερινὼς ἢ καὶ ἡμερινὼς 
7 ἈΝ ε) Νι Ν ψ, ὅν. "Ά Ψ, 

καϑιστάναι, ἡ πὼς πρὸς πολεμίους προσάγειν, ἡ ἁπα- 
5ΟΣΝ, Ψ ὃν εὐ Ν 7 Ζ "7 

γεῖν ὡπὸ πολεμίων, ἡ ὅπως πωώρώ πολιν πολεμίων ἄγειν, 
ᾺΣ Ἐ Ἂν, »“" 27 ἈΝ ΕῚ 7 Ἃ ὦ Α ἊΝ 

ἡ ὑπῶὼς πρὸς τειχος ὥγειν ἡ ἁπαγεῖίν, ἡ ὁπὼς γώπῶς ἡ 
ν ͵Ζ7΄ ἊΝ ς Ν . ΠῚ 

ποτωώμους διαβαίνειν, ἡ ὁπὼς “ππικὸν φυλάττεσθαι, ῆ 
“7 5 Ὗ ἿΝ Ζζ 2, ͵, Ν Ζ,- 

πῶς ὠκοντιστῶς ἢ τοξότας" καὶ εἴ γε δὴ σοί κατῶ Κκε- 
3527 ς ΄ 5 -“᾿ »"» Ἂ, 9 

θώς ὠγοντι οἱ πολεμιοὶ ἐπιζανειεν, πως χρή ὠντικωθισ- 
7 ψ 2 2 27, 327 ΄ 

τάνωι" καὶ εἴ σοι ἐπὶ φάλωγγος ἄγοντι ἄλλοθέν ποθὲν 

4ὰς οπιτῖς ΑἸτοτί, Μωυτείῃβ ἴδοις 
οαπὶ Ηαυτςοπιηΐοπο εἰ Ζειαηϊο, πἰῇ 
ηυοά καὶ δηῖε ὡσλισμένους ἀο]δίατη 
ταδὶ οθαῖ, ασυοά αέϊατη. τῃ Τοπάϊπεη- 
ἢ : οὐπὶ Ηαυϊοπὶπίοπο εἴασα (ὐπε]Γ. 
Βτεπι. Βοάϊ. ΡΠΠΪεΙ. 

χοιούσῳ δὴ} Οὐο], δέ. ἀδίπσερϑ ἀεὶ 
«ἱ ἐκ τοῦ τσολλοῦ τηλ]εαὶ Βτοάξοιιβ. 

Ταύτας) ΑἸτοτῇ, 0 εγ ταῦτα ἀαί. 
ὅσαν) Ουε]ῇ. ἤν, ἴῃ πιᾶῖρῖπε ὅταν. 

Ετίατῃ Βτγατῃ. ἦν. 
42. καὶ ποῦπσο}] ΑἸιοτί. καὶ ταύτα, 

ἤς. ἀεϊησερβ ὠξιοῦσί σε τουρὸ αὐτῶν 

Βτετη. παιπά τηδ]α. 
βουλεύεσθα.) Ματρο Οπεϊῇ, αηποῖδϊ 

ται εἰαίεπη βουλεύων. ΑἸτοτῖ, βονλεύειν. 

μὴ οὖν πότε, Ἐπίάτη 1ηΐ. μὴ οὖν ποτε 
Πᾶθοῖ. 

τῆς δὲ ἡμέρας] πε], τῇ 9᾽ ἡμέρᾳ. 
43. ὅπως δ] Οαε!ῇ, οσαπὶ Βταπι. εἰ 

ῬΒΠΕΙΡρμο ὅπως σε. ἀείποερβ σώσειν 
Βταδπη. 

καϑισσώναι, ἢ] Ουεῖξ, ἤ οπιῆο 
προσάγειν πρὸς σολεμιίους. Οταϊποτῃ 

εὐπάδτῃ οδίδγναι Βγετη. 
πρὸς τεῖχος) ΑἸτοτῖ, πρὸς πὸ τεῖς- 

χος. 
νάπας] Ουεῖξ. Βτγεῖη. Αἰτοτῇ. νάπη. 

ἀεϊηάε φυλάσσεσθαι Θπεῖί, 
διαβαίνειν] ΑἸτοτῇ, τσαραβαίνειν ἀδῖ, 

εἴ γε δὴ) ΑἸκοτῇ. εἴ γε σοι. 
ἄγοντι 4 ὈΕΙ, οἱ οπλί τ, 



ΠΤΙΒΕΒ 1. ΟΑΡ. ΥἹ. γ9 

-“- ἊΝ Ν Ψ .« Μῷ » 

οἱ πολέμιοι Φανείεν, ἡ κατὼ πρόσωπον, ὁπὼς χρή ἀντι- 
͵] ὃν ὦ Ὺ Ὅν Ὑ ͵ 

παραγειν᾽ ἡ ὁπὼς τῶ τῶν πολεμίων ὧν τις μωλιστῶ,. 
» 7 ὃ εὖ τ Χ Ὡ ς ΄ "δ ν 

' αἰσϑάνοιτο, ἢ ὅπως τὼ σὼ ἥκιστω οἱ πολεμιίοι εἰδέιεν, 
Ὁ Ν ͵ ᾿ δι νἣ ΄ 2 « Ν 

ταῦτα δὴ πάντα τί ὧν ἐγὼ λεγοιμί σοι; Οσῶω τὲ γὙωῶῤρ 
3} γ 7] ᾽ ΄ "7 , 357 

εγωνγε ἥδειν, πολλάκις ὠκήκοως" ὥλλος τε εἴ τις ἐδόκει 
ἥν 7 Ἔρὰς, ἐν 8 ἠδ ᾿ » “. 3 ΄ ἊΝ 

τι τουτων ἐπιστασιίωι, οὐδενὸς ὠὑτῶν ἡμελήκως, οὗ 
Φ: ἐ- ΄ ΒΟ ον Ν ΝΝ 7ὔ 53: 
ὠθαής γεγένησαι. Δεῖ οὖν πρὸς τῷ συμβαίνοντω, οἰμίοι!, 

7 “ ς "7᾽ 5 ΄ 7 

τούτοις χρήσϑαι, ὁποίοις ἄν σοι ἀεὶ συμῴερειν τούτων 

δοκῇ. 
͵ ᾧ χὰ “-᾿ ἤ 3) ᾿ ΄΄ 

Μάϑε δέ μου, ὦ παι, καὶ τάδε, εῷη, τώ μεγιστα ἼΗ ̓  
᾿ Ν ς Ν 5 Ἂς ᾿ς ἡ ἦ 5 »“» ᾽, ...) 6586 ἱν]- 

πώρω Ὑῶρ ἱερῶ καὶ οἰωνοὺς μῆτ ἐν σαυτω μηδέποτε ΜΜῆΤ᾽ πδιίοπε ἴῃ 
9 τ τὲ Ἶ -“ ε "7 ΤΟ 5 Γαἰοὶ- 
εν Τη στρωτιο, κινδυνεύσης" κωτῶώνοων,. ὡς ἀνϑρωποι Ρἰεπάϊς δά- 

5... ΠΙΡοηάδ, , « -“»"ἭἪ 7 3 ͵) » δὴ Ν “.“ ΔΑ 

μὲν αἱροῦνται πράξεις εἰκώζοντες, εἰδότες δὲ οὐδὲν, 
3, 5. χ Ἂν ἈΠ 3 Ζ 

ποίας ἔσται αὐτοῖς τὼ ἀγωθά. 
“ἢ ΄ 

τῶν γιγνομένων. 

ὠπὸ 
»ς.. ἃ ϑ δ ἂν 

Γνοίης δὲ, ἂν ἐξ αὐτῶν 45 

Πολλοὶ μὲν γὼρ ἤδη πόλεις ἔπεισαν, 
Ν »“" ε » ΄ (τ 7 57 

καὶ ταῦτω οἱ δοκοῦντες σοφώτατοι εἶνωι, πόλεμον ὥρω- 

σϑαι πρὸς τούτους, ὑφ᾽ ὧν οἱ πεισθώτες ἐπιϑέσϑαι 

φανεῖεν) Ουεῖξ. φαίνοιντο αἱ ῬΏΙ]Ε]- 
ΡΠ. ἄλλοθέν που φαίνοιντο ΒΓΕΠΊ. 

ἄλλοθεν ποϑ᾽ οἱ ΑἸτοτῇ, 
ὅπως χρὴ] Οαῇαὶ. Ἠαϊεπῆς Εάϊτϊο 

εὐ Πθογ ΑἸτοτῇ. πῶς χρή. 
ἥκιστα οἷ] Οαεϊῇ. εἰ Βγεπη. οἱ σολέ- 

μιοι ἥκιστα. Ὠεΐποερβ ταῦτα δὴ εχ 
Βτετη. ρτὸ δὲ ἀεάϊ : ἰ5 ἴἅτηεπ ταῦτα 
δὴ τί ἄν ἐγὼ λέγοιμι ; ὅσα ὨδθεΙ. 

ἔγωγε ἤδειν] Εχ Ουε!, γε δάἀάϊάϊε 
Ζευπηε, 

ἄλλος σε] Μυϊραίαπι ἄλλως συ ΠῚ 
Ζειηΐο ῤγαρίεγεα αϊ ογηρῖσο ἸΏΤΕΓρτα- 
ἴατ' ποη ροήμτῃ, {εὐ σὰπὶ Μυτείο 
ορροήἤευπὶ ἔγωγε ρτορᾶνὶ ἄλλος. [1ῃ 
Οὐε]ῇ. ῥτὸ εἴσις εἰ ὅσσις, ἰεὰ ἀεῖπάε 
οοτγϑέϊα τη. ὅσαις εἰϊάπα ΒΓΕ Π., σούσων 
δοκεῖ ΑἸτοτῇ, 

ὁσοίοις ἄν σοι ἀεὶ] Ουε]ῇ, ὁποῖον ἄν 
συμέρειν σοι; (εὰ σοτΙδΊΓΓ ὁσίοις ἂν 
συμφέρειν σοὶ, ΟτΩΪΠΟ ἀεὶ, αἱ ἴῃ γεῖ- 
ἤοπε ῬΠΙ]ΕΙρῃΪ. Βήεπι. ἄν συμφέρειν 
σοι τούτων ΟτηϊΠο οἶμαι, αὐ ἴῃ νετῆοηδ 
ῬΒΠΕΙΡΏΙ. ΜΙΩΏΪ εἰ σούσων αἰἐρ] σοὶ 
εἴ τοτὰ3 ἰοσὰβ δάπυς ΥὙἱῖϊϊ αυϊὰ 4]6τα 
υἱάστυτ. 

44. Μάϑε δέ μου] Μαυτείαβ μάϑε δέ 
μοι τηαὶϊεθαῖ. ' 

« καὶ τάδε, ἔφη] Ουεῖῇ. εἰ Βτεπι. χαὶ 
ταῦτα, ὦ παῖ, ἔφη. 

σαυτῷ} Ουεῖξ, ἑαυτῷ, [εἀ οοττὶρὶ- 
(ὰΓ, 

μήτ᾽ ἐν σῇ [τὰ ῥτὸ μηδ᾽ σπε]ῇ. αὶ 
τῇ ἀθίποερβ οὐ τς, 

αὐτοῖς τὰ ἀγαϑὸ] 1ἴὰ οοτηρὶταγ ἴῃ 
Οαε!, ρῖοὸ αὐτῶν αυοά εἴ ἴῃ ἰεχίὰ 
εἰ ἴη Βτεῖη. ψυϊρο δηίε Ζευπίαπι 
εταῖ σώγαϑόν. 

45. τοολλοὶ----- ἤδη πολλοὺς} Ουεῖξ. 
ῬΠ11Ε]. ἤδη οπλίτεῖς, πολλοὶ γὰρ αὖ πό- 
λεὶς ἔπισαν ΒΥΘΠΙ. πολλοὶ γὰρ ἤδη. 
πολλοὶ γὰρ ἤδη πόλεις ΑἸτοτί. ΜαΙρὸ 
Βιερῃδηίδποο εἰ Ιμβυποὶ]. πηεπηοσγαΐῖ 
Ἰεδιϊοπετη πολλοὶ γὰρ αὖ πολλοὺς 
ααυοά οὐτῇ Μνεϊῆο τεσερῖς γεϊκε. 
Τεοποϊανὶυ5 πλείστους τ, ]εὈαῖ. ΜΙΗΙ 
αὖ νἱάείγ εχ αὐτίκα, ΕΧΕΙΓΏΡΙΪ οι ταιία, 
οοπίγαξια ΠΊ. 

πρὸς φούτους] ΑἸϊοτέ, τη8]6 πρὸς τού- 
τος. 

ὑφ᾽ ὧν] [ἃ εχ οοττεξιίοης Ουοῖ. 
ὉΌΙ ἐφ᾽ ὧν εταῖ απίεϑ. 



ὃο ΟΥ̓ΕΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝ 

ὠπώλοντος. Πολλοὶ δὲ πολλοὺς ηὔξησαν ἤδη καὶ ἰδιώτως 

καὶ πόλεις, ὑφ᾽ ὧν αὐξηϑέντων τὰ μέγιστω κακὰ ἔπω- 

ϑον. Πολλοὶ δὲ, οἷς ἐξὴν φίλοις χρήσϑαι, καὶ εὖ ποιεῖν 

καὶ εὖ πάσχειν, τούτοις δούλοις μᾶλλον βουληθέντες ἢ 

Πολ- 

λοῖς δὲ οὐκ ἤρκεσεν αὐτοῖς τὸ μέρος ἔχουσι ζῆν ἡδέως, 

- εἰν Ὁ ὦν ᾿Φ 2] 

φίλοις χρῆσθαι, ὑπ᾽ αὐτῶν τούτων δικήν ἔδοσων. 

᾽ 7 Ν ͵ 2 ἽΝ Ν “ὉΜὝ Ν 

ἐπιθυμήσαντες δὲ πάντων κύριοι εἰνῶν!, διὰ ταῦτα καὶ 
“Ὁ Ψ ΟῚ ΄ Ν ᾿Ν Ν᾿ 7 

ὧν εἰχοὸν Φὡπετυχον᾽ σπολλοι δὲ τὸν πολύευκτον χρυ- 
«“ ω 

Οὕτως ἡ [γε] 
“ 9 Χ ἴω “΄ Ν 327 Κ᾿ τ ν 

ὠνθρωπίνη σοζφίω οὐδὲν μᾶλλον οἶδὲ τὸ ὥριστον αἱρεῖ-- 

Ν ͵7] Ἂς ἴω » ΄ 

Αὖσον Ἀτησώμτένοι, διὰ τοῦτον ὠπώλοντο. 

δ ᾽ ͵7 “ἢ ͵ »“"΄ ἥ 

σϑαι, ἢ εἰ κληρούμενος, ὁ τι λῶχοι, τουτὸ τις στρῶττοι. 
Ν Ν κὺ -“Ὡ ᾽ 27 ἢ 2, ἔ 

Θεοὶ δὲ, ὦ παῖ, οἰεὶ ὄντες πάντω ἴσασι, τώ τε γεγενή- 
“ἢ ΠΣ «“ ᾽ « 7 ᾽ »“" ΕῚ “Δ 

μένω, καὶ τῶ ὄντω, καὶ ὃ τι εξ ἑκώστου αὐτῶν ὠποβήσε- 
᾿ Ν ΞἪ Ζ 3 7] “ ὮΝ -« ταῦ καὶ τῶν συμβουλευομένων ἀνθρώπων, οἷς ὧν ἵλεω 

9) « - ἃ, » Ν «Ὁ ΕΣ ζζ 

ὥσι, προσημαίνουσιν, ὦ τε χρή ποιεῖν, Κὠὶ ὦ οὐ χρή. 
᾿ Χ Ν » ᾽ ΄ 7 ᾽ Χ 

Ε δὲ μή πασιν εϑέλουσι συμβουλεύειν, οὐδὲν ϑαυμω- 
νιν 2 Ν, δὲ ἐν 3 “ 5 ἸΠνὰ ἊἋ Ἂν 96 

στον οὐ Ὑῶρ ὠνώγκη ουτοις ἐστιν, ὧν ὧν μή Φελωσὶν, 

ἐπιμελεῖσίϑεαι. 

πολλοὺς} Ἐχ «ἴϊο ᾿ἴδτο πολλὰ αἰία- 

ιϊ Βτοάδφθυβ. 
ἤδη) Οταίτς. ἴασαι Οαεὶ, εἴ 

Βτεπη. ἀεί ποορβ5 ἰδιῶσαι τηαϊοῦαῖ Μὰα- 
τεῖαϑ. 

καὶ εὖ ποιεῖν καὶ εὖ κυ ὅθης Η!ὰ]- 

οὐπὶ αυἱά εἷ ἴῃ ἢ. 1. φυοὰ [εηΠηε 
νιάδταγ εἴτι νεϊῆζε, 4ὰ]1, πιῇ το- 
ἴα πῇ πος οοἸαπὶ ἤι ἂὉ ἰπθρίο Εἰοβα- 
ἴογα, πηα]οραΐ καὶ εὖ ποιοῦσιν εὖ πάσ- 

χϑε!»- 

ἡδέως) Μαᾶῖρο Οπεῖ. δπποῖαν!ε 
Γοτὶρίαγαπη ἰδίως. ΑἸτοτῖ, ἤρκεσεν πὸ 
μιέρος----- ἡδίως, ΜΙΠῚ αὐσοῖς αἰ(ρ]ϊσεῖ 

εἰ ἴῃ ᾿εξδλίομε ἰδίως ἔοτίε ἰδίᾳ ἰαῖεῖ, 
αυδῆ (οτγρίατπῃ ἔαϊδι ἤρκεσεν πὸ μέρος 
ἔχουσιν ἰδίᾳ αὐτοῖς (Ἰὰ εἴ ἑκάστοις, 

27ο (5 φωϊφιε) ζῇν. Ἐοτία τάτηθη ρτϑ- 
δι αὐτοῖς σαπὰ ΑἸτογῖ, ἀε] εῖθ. 

ἀπέτυχον) ΜΙδὶ Γεπίεητα ρου] ατα 
νἱἀθ δίυγ, ποη μοἠωρε δα, ψώσε σοροι- 
ῥ᾽ νεγαηΐ, αἰοιοίϊ πο (μη!) {ξα οἰϊαηπ 
ἐα ἐῤία, φμα απίεα ῥοῤεάογαπί, αηεὶψε- 

γμηΐ. ᾿σιταγ ἴῃ ρύθοοο ἔα ν] ἀδίυτ 
διὰ ταῦτα καὶ, ὧν ἐπεθύμουν, ἀπέτυ- 
χον, καὶ, ἃ εἶχον, ἀπέβαλον. ΑἸ ἀπο- 
συγχάνειν τινος εξ ἀπχλϊίτετα φαοα αυΪ5 
Ὠαδεῖ ὁ 

χρυσὸν} [τὰ εἰίατῃ τηᾶῦρο Οπε]ῇ. ἴῃ 
ἴεχῖα εἰ σλοῦτον αὐ ἴῃ Βτεπι. ᾿ἰΌΤΟ 
Βτοάφοι εἰ ΡὨΠΠεΙρὮ - ἀείποερβ κα- 
σακτησάμενοι Ουοἰξ, Βτετα. ηυοὰ τε- 
οερὶς Ζειηε. 

46. ἥ [γε]] Ουε]ῇ. εἰ Βτεπι. γε 
οταϊταηῖ : ἰρίτατ εο]α, 

λάχηι) 1ἰΌτὶ Βγοάθιὶ σύχοι. 
οῸΡ8 πράσσοι ΟὉΕΙΕ. 

ἴσασι, τά πε} [τ Ουεὶῇ. εἰ ΡΏΙΕΙ- 
Ῥῇαβ Ργὸ σά. Αἰτοτγῇ, ὄντες καὶ ἴσασι 
σά. 

ἃ τε χρὴ] ΑἸιοτγῇ, προσηριαίνουσί τε 
ξ: φυοά Ῥτδοξετο, 

ὧν ἂν μὴ ϑέλωσι] ϑιαίίπλ ΔὉ ἰπίτιο 

[εξι. 3. δὲ 4... οὐκατα υθεθαῖ, αἵ ἵλεω 
οἱ ϑιοὶ ὄντες ἐϑέλωσι συμβουλεύειν. 

ἀεὶπ- 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΎΡΟΥ. ΠΑΙΔΕΙᾺΑΣ.Β. 

ΟΥ Ὁ  ἢ 

Ν Ν ΕῚ ,ὔ .» ὕ “ἃ 

ναὶ κοντο διωλεγόμενοι μέχρι τῶν Ὀγᾶχϑτοβ 
7 ΟἸΑΑΤᾺ “" δὴ 3 40 Ἃ ᾽ Ο ᾽ γέ Β χε δι [5 Ὡοῇι- 

ὁρίων τῆς Περσίδος" ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς ἀετὸς δεξιὸς Φανεὶς ΠΕΗΡ ἐπὶ 
Ρ᾽ᾶ5 τεοθη- 

»"» ᾿; »ο»-Ὁ ω ““ 

προηγεῖτο, τὐροσευξάμενοι ϑεσις καὶ ἥρωσι, τοῖς Περσίδα ἴες Ογτο, εἴ 
ΒΡ ἂν « τ 3 »-»- ΄ “ο «“ Ρυξῃδ ἈΓ- 

γῆν κατέχουσιν, ἐλεῶς καὶ εὐμενεῖς σεμπεῖιν σῴως, ουτω μωμήρονν 
΄ ἜΤ 9 Ν . ἊΝ 7 ξΞέη5 αυο 

διέβαινον τῶ ὁριῶ. Ἐπειδὴ δὲ διέβησαν, τυροσηύχιοντο τι οβεπάϊι. 
Ξ »" - , “" ΄ “ . Ὅγῃ ἂὺυ- 

αὖϑις ϑεοῖς, τοῖς Μηδίαν γῆν κατέχουσιν, λεὼς καὶ εὖ-- τέτι αὉ εο 
ΕΨ Ν ) Ἷ ᾿Ιτηρεῖγαϊ, 

Ταῦτα δὲ τ]ηοιήσωντες, ὠσπῶα- οἱ Ρετῆς 
2 Η Ψ » -“ 3: τς ε Χ οἢ 7 5 δαἀνεδηϊδηί!ς- 

σώμενοι ὠὡλλήλους, ὥσπερ εἰκος, ὁ μὲν τηωτήρ τπἰώλιν εἰς θυ πονᾶ 

μενεῖς δέχεσθαι αὐτούς. 

τ »-Ὁ ᾽ ΄, 7 3 αἴτηᾶ δὰ 

Πέρσας ἀπήει, Κῦρος δὲ εἰς Μήδους πρὸς Κυαξάρην ἐπο- μεϊϊυπι τειῖ- 
ΕῚ ᾿ Ἀ 5 « » » Ὁ - οἷὰς ξΘ- 

θεύετο. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο ὁ Κυρος εἰς Μήδους τυρὸς Τον 2 τεπάμπι, 
7, » ι “ ΣΥΝ ᾽ , ἘΓΤΝ ἫΝ Βετὶ }ὰ- 

Κυαξάρην, τῦρωτον μέν, ὥσπερ εἰκος, ἡσπάσαντο ὠὡλλή- υεαι. 

λους" ἔπειτω δὲ ἤρετο τὸν Κῦρον ᾿ Κυαξάρης, πόσον τι 
37 ᾿Υ̓ Δ " ε δ' ἡ »' Ν δ 

ὥγοι τὸ στράτευμω. Ο δὶ ἔφη, τρισμυρίους μέν, οἱ 

1. Τοιαῦτα μὲν δὴ] Θυεϊξ, ταῦτα μὲν 
ἀφ. [εὰ τηᾶῦρο στοιαῦσα ΔΠηΟΙΔί. 

᾿ς ἐπεὶ δὲ] ΑἸτοτῇ, ἐπειδὴ δέ, 
γῆν κατέχουσιν] ΑἸιογῖ, γῆν ἔχουσιν 

---οὕχως διέβαινον. 

τοροσηύχοντο) (Ουεἶξ, τυροσηύξαντο 
Ἐς ΡΠΠΕΙρΡΏυβ. ἀείποερβ αὐτοῖς Τη4]ε- 
Ῥαϊ Μαυτεῖιι ; ροῖδα γῆν ἔχουσιν ΑἹ- 
τοτῇ. : 

εἰς Ἱπέρσας ] 1τὰ εἰἰᾶτη τηᾶγρο (61, 
ἴῃ ἴεχίω εἰ εἰς τσόλιν, ἀεϊηάς (ςξϊ. 2. 
τορὸρ Κυκξάρην εἴ, ουπὶ Πδιὶπὶ ἀττῖ- 

οἷο δάαϊο τορὸς σὸν (εαυδίατ, [εἀ [δὲ 
ἀτα! φα! ατὴ ΑἸτοσί, οαγίτεῖτ, 

2. τψόσον «.] (ὐε]ῇ, τι οὐϊτεἴς. εἰ 

ἄγοισο ΒΟα]. ΜΙΠῚ ἄγοι τὸ σπράπευ- 
μα τῃΐοα ρἰδοεθαῖ, ααοα ἀεάϊ : πη 
ἀὰχ ἄγει, ποη ἄγεται τὸ σπράσευμα, 
ἄἀυοιῖ, ἤθη ἰεσυτὴ ἀποῖξ : ἀγιϊὶσα] απὶ 
εἰἰατὶ ροϊυ]αῖ ργαπιπηδίϊοα ταῖϊο αἱ 
αἰα5, αὐ {εξξ, 4. τόση τις ἡ τοροσιοῦσα. 

τρισμυρίους) [ἴὰ οὰτῃ ΑἸάϊπᾶ εἰ 11- 
Ὀτίβ8 Βγοάφοι βιερῃδηαβ ΡΓῸ δισμυρίους. 
Οσηνεηῖς ἢϊο πυτηθταβ οαπὶ ΟΔΡ. Υ. 
ᾳ 
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καὶ τρόσϑεν ἐφοίτων τρὸς ὑμᾶς μισϑοφόροι" ἄλλοι δὲ 

καὶ τῶν οὐδεπώποτε ἐξελϑόντων προσέρχοντωι τῶν ὁμοτί- 

ϑμων. Πόσοι τινές ; ἔφη ὁ Κυαξάρης. Οὐκ ἂν ὃ ἀριὉ- 

μός σε, ἔφη ὁ Κῦρος, ἀκούσαντω εὐφράνειεν" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο 

ἐννόησον, ὅτι ὀλίγοι ὄντες οὗτοι οἱ ὁμότιμοι καλούμενοι 

πολλῶν. ὄντων τῶν ἄλλων Περσῶν ῥουδίως ἄρχουσιν. 

᾿Ατῶρ, ἔφη, δέη τι αὐτῶν; ἢ μάτην ἐφοβήθης, οἱ δὲ πο- 

λέμιοι οὐκ ἔρχονται ; Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη, καὶ πολλοί γε. 

4 Πῶς τοῦτο σαφές - Ὅτι, ἔφη, ττολλοὶ ἥκοντες αὐτόϑεν, 

ἄλλος ὥλλον τρόπον, τστάντες ταὐτὰ λέγουσιν. ᾿Αγῶνι- 

στέον ἄρα ἡμῖν πρὸς τοὺς ἄνδρας. ᾿Ανάγκη γάρ, ἔφη. 

Τί οὖν, ἔφη ὁ Κῦρος, οὐ καὶ τὴν δύναμιν ἔλεξάς μοι, εἰ 

οἶσθα, τόση τις ἡ προσιοῦσω, καὶ πάλιν τὴν ἡμετέραν : 

ὅπως εἰδότες ὠμφοτέρας, πρὸς ταῦτα βουλευσόμεϑα, 

ὅπως ἂν ἄριστω ἀγωνιζοίμεϑα. ἴΑκουε δὴ, ἔφη ὁ Κυα- 

ξάρης" 
5. Κρόσος μὲν ὁ Λυδὸς ἄγειν λέγεται μυρίους μὲν ἷπ- 

πέας, πελταστὰς δὲ καὶ τοξζότως πλείους ἢ τετρωκίσμυ- 
] ͵ 2 " Ὰ Ν ῪὡῈςΦ Ὥ ͵΄» 327) 

βίους. Αρτάμων δὲ, τὸν τῆς μεγῶώλης Φρυγίως ὡρ- 
ὸ ΄ ς ΄ Χ ΕῚ 3 ͵΄ 27 

χοντῶ, λέγουσιν ἱππεᾶς μὲν εἰς οκτωκισχιίλίους ἀγεῖίν, 

{εξὶ, κα. ΠΡ τὶ 1. ετῇ πῆγα, ο. ἵν. 2. ταξί-ὀ οὐκ ἐλεξάς μοι τὴν δύναμειν. 

«ρχοι ἴατιτατη ἀποεητὶ τη πηογδῃςαγ. 
μὲν, ο] Εχ Ουεῖὶῖ. Βοά]. μέν γε οἵ 

ἀεάϊε Ζευπε εἰ ΝΥ εἴΚε. μὲν, οἷοι ΑἸ- 
τοτῖ, οὰπὶ Τυπτηᾶ. ἀείησερβ καὶ ἀλ- 
λοι δὲ τῶν Ἰπηρτ. οὑτὰ ΑἸτοτγῇ, οὐδέποτε 

Οαεὶΐ. 
3. εὐφράνειεν] [τὰ ῥτὸ εὐφρανεῖ Βα- 

ἀεηῆς εἰ ΑἸτοτί. 
ἔφη, δέη] ΑἸτοτῇ. ἔφη δὴ, δέη. 
4. ταὐτὰ) ἴτὰ ΘΕ]. εχ οοττεδιοης 

ΡΙῸ ταὐτόν. ΑἸτοτῖ. ταῦτα -υάντες λ. 
Οεϊεγατη ἄλλον τρόπον Ῥετίϊπεῖ ετἰὰ πὶ 
δὰ λέγουσιν ΠΟῚ δά ἥκοντες. 

᾿Αγωνισσίον ἄρα) Ἐχ Ομ! . μὲν ἴῃ- 
κεγίεγαϊ Ζειυπα. 

᾿Ανάγκη γὰρ, ἔφη) 1τὰ σαπὶ ῬὨΠ]εὶ- 
Ρῇο εἰ Ουοϊῇ,. ϑιίερῃαπυβ εἰ Ζευηεα. 
ΛΙκοτγί, ᾿Ανάγκη, ἔφη. Τί οὖν ὁ Κῦρος 

τοόση τις} (υε!, σις οὐαϊτῖ : ἀςίη- 
ΠΕρΡ5 ὑμετέραν τηαϊεδαὶ ΝΥ εΠΚε, ααοά 
εχρτγείῆι (σδ]]Π 1 οὰ5 ἱπίεγργαβ ΟΠαγρεη- 
τεσ. ἀεῖπάς ἀριφόσερα ΑἸτοτῇ, 

βουλευσόμεϑϑεα) [τὰ ῥτο βουλενώμεϑα 
εχ Ουε!ῇ. Ζειηε. 

ἼΑκουε δὴ) [π Ουεϊξ, ῆς εἴ εχ οοτ- 
τϑέϊίοπα ῥτὸ δὲ, φιοά ετγαῖ ἰπ τεχία. 
ετίατη ΑἸτοτῇ, δὴ Παθει. 

5. Κροῖσος μὲν] ΑἸτοτῖ, γὰρ δάάϊτ, 
ἀεϊηάε Ἰάεπιὶ τσελτασσάς σε. ἀείποερς 
ἱσσειῖς Θαεῖϊξ, 

᾿Αρτάμαν] 71ᾳπτ. ἤηρτ. Βτυ]. ᾿Αρ- 
τακάμαν, Ἰηΐγα νὶϊ!. 6, γ. Ατιδοδπηᾶς 
Βαῖγαρα 'ἴῃ ΡΏτγυρίδπη τ) ογατη τὶ τ- 
ἴὰγ, Εἰ ἴῃ Απαρδῇ νὶϊ. ὃ. 25. ΡἢτΥ- 

εΒῖοα ἴαῖταρᾷ Αγίδοαπηᾶς Ποιηϊ δία, 
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λογχοφόρους δὲ σὺν πελτασταῖς οὐ μείους τετρώκισ- 

Ὡς ϑβμω δὲ, τὸν τῶν Κωππαδοκῶν βασιλέω, 

ἱππεως Μιὰς εἰς ἐξωμομρχιλέδυς. τοξότας δὲ καὶ πελτα- 

στῶς οὐ μείους τρισμυρίων. τὸν ᾿Αράώβιον δὲ Μάραγδον 

ἱππέας τε εἰς μυρίους, καὶ ὥρματα εἰς ἑκατὸν, καὶ 

σφενδονητῶν πάμπολύ τι χρήμα. Τοὺς μέντοι Ἕλλη- 

γῶς, τοὺς ἐν τῇ Ασίο οἰκοῦντως, οὐδὲν πω σαφὲς λέγε- 

ται, εἰ ἕπονται τοὺς δὲ ἀπὸ Φρυγίας τῆς παρ᾽ ἝἙλλή- 

σποντὸν συμβαλεῖν ᾧασι ΤΓαβαῖον ἔχοντω εἰς Καύστρου 

πεδίον ἑξωκισχιλίους μὲν ἱππεῖς πελταστὰς δὲ εἰς δὲσ- 

μυρίους. Κάρας μέντοι καὶ Κίλικας καὶ Παφλαγόνως 

παρωκληϑέντας οὔ ᾧασιν ἔπεσϑαι. ὋὉ δὲ ᾿Ασσύριος, 

ὁ Βαβυλῶνά, τε ἔχων, καὶ τὴν ἄλλην ᾿Ασσυρίαν, ἐγὼ μὲν 

οἴμωι, ἱππέας μὲν ἄξει οὐ μεῖον δισμυρίων, ὥρματῳ δ, 

λογχοφόρους δὲ] ΑἸτοτῇ. δὲ οπλίε, 
βεῖϊπάς ᾿Αρύβαιον Παθεῖ: εἰς ἀπε ἕξα- 
κισχιλίους οτηϊτε ὰε]ξ. σα αι ῬΉΙ]εΙ- 
Ρῇο. 

Μάραγδον] Θυεϊῇ, ᾿Αρίβαιον δὲ ἄραγ.- 
δον, [εὰ ΠΟΥ αΓ ἀφώβιον. ΑΥΔΌΪΟΒ 
ἹΜΜείοροταπηϊξε Σ κηνίτας νοσαῖος Χε- 
πορῆοη ἰῇ Ογντορεεάϊα εἰ Απαρδῇ ἱ. 
50 Σ.- Ε΄ ὟΝ 8," 2"- Οἱ. ὐοΐὰπι 
εαυϊίδταπιὶ ἰἀπίατη [ἢΠῈ τηϊγαῖατ εἴ 
ἂς ἢάε Χεπορῃοπίῖς ἀαδίται ΥΝ εἰΐκε, 
ΠᾺΠ]}ὰ ἀπθταιτοπὶβ εἀϊῖα οαυθ. ὅδ 1- 
ΡίσοΥ δυΐϊεπ εχ ΨψεΓ 5 νἱτγὶ ἀοέϊι κ(- 
ἐμηη “γαδιε ῥοῤμίμηι, Ευτὰ ἃ νεῖὰ Ὠο- 
ΤΠ Αταθ .ΠῈ ἴε4α Δ Ὀετγαίε, 

Τοὺς μέντοι “Ἕλληνας Θαδῆ ἴξαυε- 

ΓΕΙΓ λέγουσιν, ΠΟΩ λέγεται. ἀεὶη- 
Περ8 ἐσοικοῦντας Βυάεπῆς εἰ ΑἸτοτῖ, 
ΠῚ ἱπῖτὰ ΟἹ. 2. 1ὸ- 

παρ᾽ Ἑλλήσποντον) [τᾶ ἱτεγ ΠῚ ἸῺ ἔτα 
ἷν. 2, 30. εἴ νἱῖϊ, 6, 7. Ουε] ἢ. τυρὸς 
ἱλλησπόντῳ. 

Γαβαῖον] Ουεῖξ, τ άβαιδον. ΑἸτοτ, 
συμβάλλειν ᾧ. ροῖεα Καὔσεριον Ουε!. 
εἴ ῬΠΠΕΙΡΏΙ νετῆο : {εὰ ἴῃ Οεὶξ. 
σοττεξϊατη εἢ. [Ι͂η Ἀπαθδαῆ 75 δ. 
εῇ εἰς Καύστριον πεδίον, τσόλιν οἰκουμέ- 
γὴν, εἴ υἱῖτα Μεδηάτγὶ ἔομῖεβ οοΠοοα- 
ἴα : οοπίγᾶ οατηρατη Ογῇτίατη ἰπ 
Ἰοπία Πίοάογαβ 14, 8ο. ἴῃ δηϊδυ5 
ἀρτὶ ἘΡΠΘΠΙ ϑιερῆδηυβ ΒυΖ. ροηϊϊ. 
ἈΠ ου]ταῖετα Πυ)ὰβ Ἰοοΐ, φαετὶ ζαιῖ5 

ἸπιοΠ Πρ ατε [ε ποβαθαῖ γν εἴίκε, εἴ ῥτὸ 
. ἔχοντα Γουδεηάαπι ἄρχοντα σοη]οὶς- 

θᾶτ, δοίης νεγθὰ ἴῃ αηδηι εἴ σοπίὶ- 
ΠῸΔΠῚ ρμοτιοάστη σοηίοτγία, συμβάλ- 
λειν εἷ ἢ, 1. σορέγε οορία5 'π ἰοσὰπὶ 
ΔΙ]. 6 ΠῚ ἀρῖαπι, αὐ ογὰς δαυϊτδιαὶ 
ἐχρ! οαπηπάο οαπιρὺ8 Μεδπηάγια5 εἰ 
Οαγῆτίι5. Οαῦφουβ ἰβιταΓ ἔχων ποὺς 
ἀπὸ Φρυγίας, ἱξακισχ. μὲν ἱππέας, 
τοελταστὰς; δὲ εἰς δισμυρίους συνέβαλεν 
εἰς Κ, τσεδίον. Ιῃ Πί8β 181] ᾿ποῆς αἰ8}- 

σα] τατί5. 
ἱππεῖς) Βαάεπῆβς ἱσπῆς ; ἱππέας 

ἀεάϊ Ζευηε, ἑξάκις μὲν χιλίους ἱππεῖς 
ΑἸτοτί, 

εἰς δισμυρίους Τὰ Ῥτο μευρίους ΘὉΕ]Ε, 
40] ΠυΠΊΕΓὰ5. ΡΓΟΌΔΌΙΙΟΙ ΡΓῸ ταϊίοηα 
εααϊτα πη). 

᾿Ασσύριος] Ἐχ 1απίϊπα εἰ ΑἸ οτῇ, 
αὐτὸς δἀάϊάϊε Ζεαηε : ψεῖθα ὁ Βαβυ- 
λῶνα --ἰ Ασσυρίαν ΟΠ ἱτηπηδεο Γαἴ- 
Ρεξϊα {ππὶ| Ὑ͵εμΚιο : α!ά εηἰπὶ Ογ- 
ΤῸ ΘΠΔΙΓΆΓΕ Εἴαῖ Ορὰβ ἤπεβ ᾿ἱπρετι 
Αὔγτι! Ὁ 

ἐπα εἾ συεῖϊξ, ἱππεῖς, 
ἀξει] Ταπιῖπα, 1Πηρτ. ἕξειν, ΑἸάΐπα 

ἄξειν. Ματῖρὸ ϑῖερῇ. [εουηάβθ. οὔωαι 
ὅτι ἱππέας μὲν ἄξει δἰ ετῖαπι δίας 
ὅσι, [ὈΓΙΡΙ ΠῚ Δ᾽ σα ὉΙ τηστηοτσαῖ: εἴ 
ἄξε, ει ἴῃ σπεῖξ, Βοάϊ]. Αἰτοτγῇ, εἰ νεῖ- 
ἤοπε ΡΠΠΕΙΡΉ]. 

μεῖον) πε! , οὐκ ἐλάττους σατὰ ΡΏΙ]. 

σ 2 
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εὖ οἶδ᾽, οὐ πλείω διωκοσίων, πεζοὺς δὲ, οἶμαι, παμπόλ- 

ὅλους εἰώϑει γοῦν, ὁπότε δευρ᾽ ἐμβάλλοι. Σὺ, ἔφη δ΄ 

Κῦρος, πολεμίους λέγεις, ἱππέως μὲν εἰς ἑζωκισμυρίους 

εἶνωι, πελταστὰς δὲ καὶ τοξότας πλόον ἢ εἴκοσι μυριά- 

δὼς. ἴἔΑγε δὴ, τῆς δυνάμεως τῆς σῆς τί φὺς σληϑος 

εἰνωι ; Εἰσὶν, ἔφη, Μήδων μὲν ἱππεῖς πλείους τῶν μυ- 

ρίων᾽ πελτασταὶ δὲ καὶ τοξόται γένοιντ᾽ ἂν, ὡς ἐπὶ τῆς 

ἡμετέρας, κῶν ἑξωκισμύριοι. ᾿Αρμενίων ἐϊι ἔφη, τῶν 

ὁμόρων ἡμῖν, παρέσονται ἱππεῖς μὲν τετρακισχίλιοι, πε- 

ζὰ δὲ δισμύριοι. Λέγεις σὺ, ἔφη ὁ Κῦρος, ἱππέας μὲν 

ἡμῶν εἰνωι μξϊον ἥ τὸ τρίτον μέρος τοῦ τῶν πολεμίων ἱπ- 
-»Ἢ ἃς Χ Ν 3 Ἂ- τ « δ ς Νἶπ: 

γ σίκου, πεζοὺς δὲ σχεδὸν ἀμφὶ τοὺς ἡμίσεις. Τί οὖν ; 
3 ς Ζ οὺς ὍΣ " »“» δ“ ὲ Ὗ 

ἐφη. Ο Κυαξάρης, ὀλίγους νομίζεις ΠΕερσων εἰνῶι, οὺς σὺ 

φὴς ἄγειν ; ̓Αλλ᾽ εἰ μὲν ὠνδρῶν προσδεὶ ἡμῖν, ἔφη ὁ 

Κῦρος, εἴτε καὶ μὴ, αὖϑις βουλευσόμεϑα" τὴν δὲ μάχην 

μοι, ἔφη, λέζον ἑκάστων, ἥτις ἐστί. Σχεδὸν, ἔφη ὁ 

εὖ οἶδ᾽, οὐ πλείω] ΑἸτοτῇ, ὥρματα δ᾽ 
οὐ μεῖον διωκοσίων. Ουε]ῇ, εχ οοττε- 
διίοης οὐ μείω ὨδΌεϊ : οὐ μεῖον τηΔ}6- 
ας Μυτεῖία. 

εἰώϑε.)] εἰώϑει δὲ Θυε!. Μαυτεῖὰς 
εἴωδε τη] εῦας ργορίεγ [4 θῃ5 ναΐρο 
ἐμβάλλει: ἄξια ρμίασαϊ!ς ϑίερῃδῃο, 
ηἰῇ ἐμβάλλοι (οτθαῖαγ: ἐμβάλοι Αἰ- 
τοτῇ, εἰ Βοαὶ]. ἐμβάλλοι (σαεῖϊξ. ααοά 
τεοίρεγα πο ἀμπθιίαν!. 

6. λέγεις, ἱππέας] ΔΙτοτῖ. λέγεις 

“ολεμίους. ἀείποερα ἱσσεῖςς Οὐε]ῇ. 
Ἰάετι οὐτὰ ῬὮΏΙΕΙΡ ΠΟ εἰς οπλίετῖς. ἱσ’- 
πῇς Βυάεπῇ. 

“«λίον ἢ] στε]. πλεῖον ἥ. 
δυνάμεως τῆς σῆς] Ηππο οτάϊπεπη 

νεγῦογατ ἐχ σαεῖξ. ἀεάϊο Ζειιπα ῥρτὸ 
νυϊραίο σῆς σῆς δυνάμεως τί τσλ. Φ. 
εἶναι: 

Μήδων μὲν] 1ἰὰ συεϊῖ, νυ]ροὸ μὲν 
Ῥοῆιαπη εγαϊ ροῖξ ἱππεῖς. 

ὡς ἰπὶ τῆς ἡμετέρας] ΑἸάϊπα, ὡς 
οτηϊῆς. τοξόται, ἐγὼ μὲν οἴομαι, γένοιν- 
«το---καὶ ἱξακισμύριοι ΑἸτοηῖ. ΜΙΊΠΙ νετ- 
Ὧδ Ρῥγίογὶρία (επίατῃ σοτησηοάυτηῃ ἢ. 
1. αῦετε ἤθη νἱἀδητατ, ἤνε τὰ οὐὔπὶ 
ῬΏΠΠΕΙΡΠΟ κί ἐμ ποβῖγο (οιϊσεί τέρπο, 
ἔνε ῥγο γαΐϊονε οἱ ᾿παρηϊ μα ϊίσ γέφιοπὶς 

ηοβγα ᾿πτεγργείετιβ. Εχ Ἰεδίοης ΑἹ- 
τοτῇ. Γαΐριοῖο ε τα] ῃὶ [ασπαιᾶ οἸτηι 
ἢ. Ι. (α1Ὲ τοξόται γένοιντ᾽ ἄν, ὡς ἐγὼ 
οἴμαι, τῆς ἡμετέρας καὶ ἑξακισμύριοι. 

δὲ δισμύριοι) ΑἸτοτέ. δὲ καὶ δισμύ- 
6Ι9Ι. 

σὸ τρίτον) Ατιοα] πὶ τὸ εχ ΑἸτοτί. 
δαάϊαϊ. 

σχεδὸν ἀμφὶ] Οαεϊῇ, εἰ ΒοΑΪ. οπιῖτ- 
[1 σχεδόν. 

,. ὀλίγους] ΑἸάϊηα εἰ ῬΒΙεΙρἤ ας 
οὐκ ὀλίγους, Ῥτοραηΐς Βτοάξθο εἰ δ6- 
ΡΠαπίαπα ρῥτὶπιᾶ ; οοπίτα ἰπ ροῆε- 
Τίογα οὐπὶ [δοποίανῖο οὐκ οπηῖῇϊ, 
αυοά ἔδοϊς εἴίατι Ουεῖξ, οὐκ ὀλίγον 
Αἰτοτῇ, ΝΙαπιθγατη πὰπο ἰΐεγαπι Ρεγ- 
Ιάτατη ἐχίογαθεγε Ογτο Ουᾶχαγαβ ἃγ- 
τΠοῖο σοπαῖωτ, 48 ΠῈ 5 Ἰᾶπὶ δηϊοᾶ 
εἄετε ἀειτεέϊανογδξ : ἀπιθίραδτῃ ἱρὶ- 
τὰς Δ Π1δεῖ ᾿πτεγγορδίοπετγῃ, σαἱ ἃρ- ᾿ 
(ἰοῦ Ἰεξεῖο ὀλέγους ἀὈΐααιε περαίϊοπε. 

αὖϑις ροῆεα, ἀεϊηάε. 1μβοποῖα- 
νἱὰ5 ἰδ εὐθὺς πηαϊεραῖ. ἀείποερς 
συμβουλευσόμεϑψα εχ πεῖ, Ζεαηε ἀε- 
ἀιε, 

μάχην μοι] ΑἸ τοτΕ, μάχην, ἴφη, λέ- 
ξον μοι ἥτις ἱκάστων ἰσφίν, 
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ζαρης, πάντων ἡ αὐτή. οζότωι γώῶρ εἰσι κουὶ οὐὐον- 
ΕῚ »“ Ε ε »Ἥ 

Οὐυκουν, εῷη ὁ Κυ- 
Ε ψΨ, ΕῚ 7 ᾽ Ν᾽, ὥ Ὃ 

ρος, ἀκροβολίζεσιϑαι ὠνώγκη εστὶ, τοιούτων γε τῶν ὁπλῶν 
μ4 ΕΣ 7 Ν ΕἾ 5} ς 7 » »νἝ » 7 
ὄντων. ᾿Ανάγκη γὰρ οὖν, ἔφη ὁ Κυαξάρης. Οὐκοῦν εν τού- 8 

᾿ “ Π » “»Ἢ ΄ δ». " ᾿᾽ ἊΝ Ν 
τῷ μέν, εῷη ὁ Κυρος, τῶν τλειόνων ἡ νίκη πολὺ γῶρ ὧν 

Νὰ δ ..υ. 3 ͵ ἃ ὼξ ν᾿ 

τισταὶ οἱ τ᾽ ἐκείνων καὶ οἱ ἡμέτεροι. 

ϑὰ 2. ἄν Ἁ » ἰμν 2 3 

ὠττοὸν οἱ ὀλίγοι ὑπὸ των πόλλων τιτρωσκόμενοι ἀνώλω- 
9 7 ᾿Υ̓͂ΨΕΝ ΜΝ Ἢ “" ΔΑ ς ᾿Ά » ἵΥ, «“ 9 

εἰήσῶν, ἡ ὑπὸ τῶν ὀλίγων οἱ τολλοῖ. Ἐπ᾿ οὐν ουτως ἔχει, 
5} «ἢ “» δ »] -“- « ἿΝ δ, ᾿ 

εῷη, ὦ Κυρε, τί ὧν ἄλλο τὶς κρεῖττον εὕροι, ἡ πέμπειν εἰς 
« Νω ὃ Ν 7 δι. ὦ, Ἢ .“ Ὑ ͵΄ 

Περσας, καὶ μῶν μεν διδάσκειν αὐτοὺς, ὅτι, εἰ τι πείσον- 
»"»" » ΄ ς Ν “ : Ν ᾽ -Ὁ -Ὁ 

τωι Μῆδοι, εἰς Περσῶς τὸ δεινὸν ἥξει, φμῳ δὲ αἰτεῖν πλεῖον 
7] ᾽ Ἂς “" Χ Π) ς »ὋΆ Δ ισΖ « 

στρωτευμὼ; Αλλῶ τοῦτο μέν, εῷη ὁ Κυρος, εὖ ἰσϑι, ὅτι, 
» ἣν Ε 7 » "Ἴ 7 3 “ὃ ς 

οὐδ᾽ εἰ στάντες ἔλθοιεν Περσωι, σλήϑει γε ουκ ὧν ὑπερβα- 
7 Ἂς ͵ 7, Ε ΕΣ "“" Εγ4 

λοίμεζα τοὺς πολεμίους. Τί μήν; ὥλλο τι ἐνοροὺς ὠὐμείνον 9 
7 Ε , ᾿ ΝᾺ », « “ 5 Ἶ Ψ ς Ψ 

τούτου; Ἐγω μὲν ὧν, εῷη ὁ Κυρος, εἰ σὺ εἰήν, ὡς τῶ- 
« ΕἸ δ »σ “ζ »ο“ »“οΣΖ;ΖἜ 

χίστω ὁπλωὼ εποιουμην πάσι Περσωις τοις τὐροσίιουσίν, 
“- 3 3 3. τ .“ ς “ « 

οἰῶστερ ἔρχοντωι ἔχοντες σῶῤ ὑμῶν οι Τῶν ὁμοτίμων τῶ- 

Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος) Ψεῖθα ἔφη ὁ 
Κῦρος αἱ ἀείποερβ ὁ Κυαξάρης. οταίϊτς 
Ουεϊῇ. 

ἃ. ἐν τούτῳ μὲν] Οὐε]ῇ. μὲν ἐν σούτῳ 
οτα μῆς ἔφη ὁ Κῦρος αὰθ πες ΡὨΙ]ε]- 
ΡὮας ἐχρτεῇῖει. 

ϑᾶσσον οἱ ὀλίγοι!) Ουεῖ, ϑᾶσσον. 
ἀεϊπάς Πα ητηδ6 οἱ λόγοι σογεχὶῖ Βτο- 
ἄδραβ. ροῖεᾶ οἱ τνολλοὶ ὑπὸ τῶν ὀλίγων 
(σε! ἢ. οαπιὶ ΑἸτοτέ. 

κρεῖσσον) Ουε]ῇ. χρεῖσσον. ΑἸτοτῇ. 
εὕροι κρεῖττον. 

εἰς Ἱπέρσας τὸ] πε, ΑἸτοτῇ, Ττέρσαις 
τό. Θπεϊῇ. ἐς Πέρσας. 

ἴσϑι, ὅτι] συεϊ]ξ. ὅφι οὐ ο ἀείη- 
(ερ5 οὐχ ὑπερβαλοίμεϑ᾽ ἄν. 

9. ἄλλο" τι) Ταητ. {ππρτ. ουτὴ ΑἹ- 
ἴοτί, ἀλλο σι σὺ ὁρξς. ἴπ Ουεο]ῇ. τηὰ- 
ΠῸ5 σογγεέϊογιβ ἕαρτγα ἄλλο {οτὶρίεγαι 
“τι, αυοά ᾿Ἰδέϊυτα νεγῖς ετἰατὶ ΡΠ1]ε]- 
Ρῆυβ. Οὐτὰ Αἰάϊηα ϑιερῆδηυβ ἄλλο 
ἐνορῶς. Ἑαηυἱάστη « μὴν ἄλλο σὺ ἐνορᾷς 
ῬΓΟΌΔΓΘΙΏ. 

εἰ σὺ εἴην) δαπιίηα, ἴἤηρτ. Βιγ]. 
Με]. εἰ ἔχοιμι, αἱ Βυάεπῆπ, συε]Γ, 
ῬΏΠΟΙΡΗΙ ᾿ἰὈεγ: εδάεηῃ Ἰεξλιο Ἴη ΑἹ]- 
τοτῇ, Ταρετίοτιρία εἰς ΔῸ δ]ῖο : ΑἸάϊπα 
διαθεῖ εἰ σὺ εἴην, ἔχοιμι, ἀράθ ϑιθρῇ. 

εἰ [ξοποΐ. ἐεσεγαηΐ εἰ σὺ εἴην, εἰ ἔχοις 
μι. Οδδτῖεὶ. ργοθαθαῖ εἰ σὺ εἴην. (ὰ- 
ΤΑΘΓΆΓΙ 5 Θπγεηάδθαί εἰ ἔχιοιμει, ὀϊ σύϊνοι 
ὡς ζάχιστα ὅπλα πὐοιοίμκην, οἵαπερ ἔο- 

χονται ἔχοντες τσαρ᾿ ἡμῶν. ϑῖερῇ. σαπλ 
Βα άδθο εἰ οἰσύην νε] οἰσύαν ἔχοιμι Ἰερῖ 
ροῖϊβ ραιαθαῖ, φιοά γέῤῥα Ῥετγίατα πα 
ξαϊεπὶ ὀισύνα εἴ αυαοά Χοπορῃοη 
ΗεἸ]επισοτατα αἰΐετο ὅπλα ὀϊσύϊνα 
σοματηδτγηοζαῖ. 

τάχιστα) Ματρο ϑίερῃ. ὡς τάχισε᾽ 
ἄν ὅπλα τσοιήμην αἴετι Δ]ἸΪσὰ 46, 4188 
ἢ [οὐ θα ΠΙΌΓ τσοιοίφφην, αἱ οταΐ ἰῃ Βα- 
ἀεπῇ, ἐεττὶ ροῆππι. 

ἔρχονται] ἱ. Ε. Δάνεηϊθης τηοχ. ΠδΓη 
(εαα!τατ οἱ ὁμότιμοι τσαρῆσαν. ἀείποερς 
Βυάεηῇς εἰ ΑἸτοτῇ, οἱ ἀηῖε παρ᾽ ογηϊῖ- 
τὰηῖ : ἔχοντες ἔρχονται παρ᾿ ἡμῶν ΑἸ- 
τοτῇ. Μαυτεῖυς. ἔρχονται ἔχοντες σ'αρ᾽ 
ὑμῶν οἱ τῶν ὁμοτίμων καλούμενοι. ἴῃ 
ϑαπεῖπα ε αὐ ἴῃ (πε. οἱ ὑπὲρ ἡμῶν, 
Βτιοάξδουβ φῆ ποτ σιν τη ἰδ απ ναυὶῖ : 
φμὶ α ποὶς σοσαηίμγ ἠογηο 71; Ἰερὶζ 
ἰδίτατ Τοτρίαπι οἱ παρ᾽ ἡμῶν ὁμότιμοι 
καλούμενοι. αὐᾶτὴ [οτὶριατατα ηϊῇ 
Ῥτοῦεβ, οὰπὰ Ματεῖο ετὶς οἱ σιωρ᾽ ὑμῶν 
σῶν ὁμοτίμων καλούμενοι ἱερεπάπτη, 
ααοά τητοττ ἀδάϊ, ἀστῃ σεγίοσ ἰςξιϊῳ 

“- 
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Ψ “ ἘΛΕΊΝΕΣ 

λούμενοι. Ταῦτα δὲ; ἐστὶ Θώραξ μὲν περὶ τὼ στέρνω, 
σὺ ς 

γέῤῥον δὲ εἰς τὴν ἀριστερὰν, κοπὶς δὲ ἡ σάγαρις εἰς τὴν 
) Δ “Ὁ 7 ξ: μὲ Ν ͵΄ Ἂς 

δεξιαν" κων ταυτὼ τὐαρασκευώσης, ἡμεῖν μὲν “οιήσεις τὸ 
« ͵7] », ε 7 » 7 » δ »“ὖο 

ὁμόσε τοις ἐνωώντίοίς ἰξνῶνι ὠὡσῴωλεστατον, τοις πολεμίοις 
Ν Ν ᾽ ὮΝ Ἂς ΄ « ΄ Ψ δ 

δὲ τὸ φεύγειν, ἡ τὸ μένειν, ὠιρετωτέερον. Τάττομεν δὲ, 
3) εἰν ἴρο Ν ον » ὡς ΄ ω. το 4. 

εφῷη, ἡμῶς μὲν ὠυτους ἐπὶ τοὺς μεένοντως᾽ οἷδε μὲν Τ ὧν 
3. ϑϑν; Ὁ Ε Ἶ ῷ »-» «“ ΄ 

ὥύτων φεύγωσι, τουτοὺς υμιιν καὶ τὸςς Ἱπποῖς νεμομεέν, 
ε Ἂς γ ΄ ὐλ ΨωΝΣ 3 2»: 

ὡς μὴ σχρολάζωσι μήτε Φεύγειν, μήτ᾽ ἀναστρέφεσθαι. 
-᾽ ῃ «“ ἢ »"" Ν 7 “3, ΗΝ δ Υ͂ 

10 Κυρος μκέάεν ουτως ἔλεξε" τω δὲ Κυαξάρη ἔδοξέ τε εὖ λε- 
"»“, Ἀ Ὡ», ᾽ ΄ Ε] ΄ 

γείν, καὶ τοῦ μεν πλείους μετωπέμπεσϑαι ουὐκετι ἐμεμ-- 
ΓΤ τῚ Λ, .« -ς ΄ 

νήτο, τπὐωρεσκευώζετο δὲ ὅπλα τῶ τὐροειρήμενω. Καὶ 
Ζ -“ οἰ “ »-»Ὕ» ἐν ἿἾΣ -“ 

σχεδόν τε εἐτοίμυο ἥν, καὶ τῶν {Περσῶν οι ὁμότιμοι ταρή- 

Ἔνϑα δὴ 
» »΄᾽οσ ΄ « “Ὁ Ἂ 3 Ἂς 3 

εἰπεῖν λεγετῶι ὁ ΚΚυρος, συνωγώγων αὑτοὺς, τώδε" 

3 ΑΝ 5. τὰς » ᾿ 
σῶν, εχοντὲς τὸ ὥπο ΠῈερσων στρωτευμῶ. 

2) 7 2 δ « »" ς "ῬΑ 3 Ν .ὴ 

11 Ανδρες Φίλοι, εγὼ ὑμῶς ὅρων, ὠὑτοὺς μεν καϑω- 
(οποϊοηὶ- 
Ῥυ5 ἀε πιι- 

ἰἅπ60 ἃΓ- 
τηογαπὶ 56- ὡς χείρας συμμίξοντας τοῖς τολεμίοις, τοὺς δὲ ἐπομέ- 
ΠΟΥ Δ 5 

Ζ' .« »"», ῸὉ Ὡ 

πρισρένους οὕτω, καὶ ταις ψυχαῖς φιρρεβαμμην ἐβέναιξ, 

γους ὑμῖν Πέρσως γιγνώσκων, ὅτι οὕτως ὡπλισμένοι εἰσὶν, 
Ῥεοτίρ οπι- 
π65 ΠΙᾺ πὶ θ΄ ν , Κρ." ὄ Ἢ Σ 
ἘΕΤΗΝ ΒΞ ως οτι προσωτάτω τὠχϑέντες μώχεσίαι, ἔδεισα, μη: 

τηοιϊπιὶ ἃτ- ὀλίγοι στάντες, καὶ ἐρήμοι συμμώχων συμπίπτοντες πο- 
τη 8 ογηδῆ- ἰ, ᾿ Ν εν ΓῚ μ 
[ὈΓ. 

Βεγαίατ. Ζειηϊὰ5 ἴα τη οἱ τσαρ᾽ 
ἡμῶν Ἱπιεγργαίδιαγ : Ὁ. ὄντες, φμῖ {μι 
« ποιϊς: αἱ ξᾳαε πη 8 οἱ τῶν ὁμοτίμεων 

γει ὁ Κῦρος συναγαγὼν αὐτοὺς, Οὐ ΠῸ 
τάδε, αυοά εἴίατη ἴῃ Ουε]ῇ. τηᾶπὰ 
ςοτγδέϊοτιβ δἀαίτατη εἢ. 

καλ. περίεχι. 

ἀσφαλέστωασον)] Μδῖρο δίερῇῃ. ἀσ- 
Φαλέστερον «οῖς ἐναντίοις δὲ αἴΐοτῦ : εἴ 

σοπηρᾶτγαζιντ ἜΧρτοῆηε ΡΒ ΕΙΡΠ 5. 
ἀεϊποερϑ τοῖς δὲ τσολ εμίοις τὸ ᾧΦ. ΑἸτοτί. 

Τάττομεν) ΟὐΕἸΕ. τάσσομεν. ἀειη- 
66 Β5 σούτοις ὑμῖν--- μήτε μέξνειν μήκ᾽ 

ἀνασσρ. (εὰ μένειν ΕΠ 1ῃ ταίατα ([οτὶ- 
Ρίατη, σούσοις εἴλατη ἴῃ «ππητίηᾶ, απ 04 
Οδῆαϊο σοτγοχίς. μένειν εἰ ετἰαπῃ ἴῃ 
ΑἸτογῖ. εὐ Πῦτο ῬΒΠΕΙΡὮΪ, εα τεσερὶς 
Ζευηε. 

1ο. Κυαξάρῃ} Ζειιηε Κυαξόρει ἀξά!. 
ἀδίποαρ5 τσαρεσκεύαζεν ΑἸτοτῇ 
Ἔνθα δὴ] [τὰ οὐυὐπὶ Εαἀά. ρῥτίτη 5 

ΑἸτοτῖ, ἐνσταῦϑα εχ ὍΟμεῖῖ. ἀεάϊε 

Ζευπε. Ῥείησερβ ΑἸ]τοτῇ, ἔνϑα δὴ λέ- 

11. ὡς χεῖρας) Ναϊξο ᾿πίεγίεσίι πῇ 
εἰς σὰπι Οαεϊῇ. ἀοἸεν!. σοὺς σσολεμείους 
ἄαι ΑἸτοτῇ. 

ταχϑέντες) 1τὰ εἰίατη Οπε]Ὲ. (εἀ ἃ 
τη σοτγεέϊοτγιβ : ἔαδγαῖ δηΐπὶ 8ῃ- 
ἴεᾷ σταϑέντες. ἀδίποερ8. οτη τ σσόν- 
τες, αἰ ΑἸτοτί. σαχϑέντες. Οεἴεγαπη 
ΘΟΠΟΙΠΉΪ[α5 ν᾽ ἀε Ὀδῖαγ τ] Ροξα]ατα 
ὡς ὅτι τροσωτάτω ταχϑέντες μα χούμε- 

νοι: οὐ δηΐεξαᾶ εἵαὶ καϑωσλισμένους οὕ-- 
σω-τττιῶς χεῖρας συμ μείξοντας. Ορροπυπ- 

τΓ δηἶπῇ ἢ ὈϊΪ ᾿πνΊοετη σοη ογοΥ α ΑΙ 5 

οἱ οηησς ῥέσηαγρ. 
ἔδεισα} Τιπηαΐ ; ἰριταγ σοπία] αἱ [8- ᾿ 

[|| νοῆτρο, δὲ ργον αὶ ἀγπηᾶ, ἢ τ ]ἶᾶ 
νεῆτιβ, ααϊ 5 ΤῊ 65. νοῦ δοιαὶ δ1- 
ὩτΓΕΠἴαΓ. 



ΠΠΒΕΒ Π. ΟΑΡ. 1. 8). 

λεμίοις πολλδϊς, σπάϑοιτέ τι. Νῦν οὖν, ἔφη, σώμωτω 

μὲν ἔχοντες ἀνδρῶν ἥκετε οὐ μεμπτά" ὅπλα δὲ ἔσται 

αὐτοῖς ὅμοια τοῖς ὑμετέροις τάς γε μὴν ψυχῶὼς αὐτῶν 

ϑήγειν, ὑμέτερον τὸ ἔργον. ἤΑρχοντος γώρ ἐστιν, οὐχ, 

ἑαυτὸν μόνον ἀγωϑθὸν παρέχειν, ὠλλὼ καὶ τῶν ἀρχομέ- 

γων ἐπιμελεῖσθαι, ὅπως ὡς βέλτιστοι ἔσοντωι. Ὁ μεν12 

οὕτως εἶπεν" οἱ δι ἡσθησαν μὲν πάντες, νομίζοντες μετὼ 

σλειόνων ἀγωνιεῖσϑωι" εἷς δὲ αὐτῶν καὶ ἔλεξε τοιάδε" 

᾿Αλλὼ ϑαυμαστὼ μέν, ἔφη, ἴσως δόξω λέγειν, ε}13 

Κύρῳ συμβουλεύσω τι εἰπεῖν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτων τῷ ὅπλω 

λαμβάνωσιν οἱ ἡμῖν μέλλοντες συμμωχεῖσιθωι ἀλλὼ 

γιγνώσκω γαρ, ἔφη, ὅτι οἱ τῶν ἱκανωτώτων καὶ εὖ καὶ 

κακῶς «ῳοιέῖν λόγοι οὗτοι καὶ μώλιστω ἐνδύονται ταῖς 

ψυχαῖς τῶν ὠκουόντων᾽ καὶ δῶρα ἣν διδῶσιν οἱ τοιοῦτοι, 

κῶν μείω τυγχάνη ὄντα, ἢ τὰ παρὰ τῶν ὁμοίων, ὅμως 

μείζονος αὐτὼ τιμῶνται οἱ λωμίβάνοντες. Καὶ γῦν, ἔφη, 

οἱ Πέρσαι παραστάται ὑπὸ Κύρου πολὺ μῶλλον ἡσϑή- 

σοντῶι, ἢ ὑφ᾽ ἡμῶν παρωκαλουμένοι" εἰς τε τοὺς ὁμοτί- 

μους κωϑιστάμενοι, βε(βαιοτέρως σφίσιν ἡγήσοντωι ἔχειν 

τοῦτο, ὑπὸ βασιλέως τε πωιδὸς καὶ ὑπὸ στρωτήγου 

Νῦν οὖν] ΜΙΏΪ Ουεῖξ. νῦν μὲν οὖν, 
ἔφη, σώματα ἔχοντες ρἰδοεῖ : πῇ αυοά 
ἔχοντες ἸΏ Ὦδο δηΐθητία τοϊῃὶ αἰ [Ρ]1- 
οδὲ οὔηπῖὶπο: ἕἔείγειη ἄγοντες ; δἵ 
ἔχειν σῶμα ἀϊοίτα ρτορτῖα 1839 4] 
αυτή ἰρίε Ππαῦεὶ εἰ ἐξοῦτη ἔοτί σοτγ- 
Ρα5. ἀεϊησεμϑ τηδὶϊ πὶ ὅπλα σε ἔσται. 
ἴῃ Θυεἰξ, εἢ: ἥκετε" οὐ μεμσπ τὰ ὃ ὅπλα 
ἔστα, αὐτοῖς. ϑεοιϊίσεῖ νὶς ορροῆ- 
(ΟΠ. εἴ Ταπιτοᾶὰ οὐδϑίϊ οηβ νεγίδίυῦ 
ὨΟΠ [ἸΏ ΔΙΓΩΟΓΙΏ] ΘοΟΠηηταςΔ[ΙΟἢ 6, 
4185. ἥτη!ϊα γα} 015. Ρ] ΕΌ6 118. ῥγονὶ- 
ἀεγαῖ Ουταβ, εἀ ἴῃ ταϊίοης, αυὰ 6Π]- 
οετε ἀεθεραηι Βούποιϊτηϊ, αὐ ρἰεὈειὶ 
δ Ὁ ΠῚ ΘΟΓΌΓΩ Θοααγ ΟΠ δΙΕΏΓΌΓ. 

ὑμετέροις) [τὰ ϑιερῃδηϊαπδ 2. Οὐ 
εἴξι πίε ἡμετέροις, ααοα Ροτίιβ ἀε- 
ἰδηάερας εχ εο, ἀυοά Ογτγὰβ εἴεὶ 
ὑπῸὺς τῶν ὁμοτίμων. ἀξίησαρ5. εἴπ 
νυ]ρο ἡμέτερον τὸ ἔργον εταῖ, [εα ὑμέ- 

τερον εἰϊατη ὮΙ] ΕΙΡ 5. ταάϊαϊί. σὸ 
δηῖα ἔργον ΑἸάϊηα οὐϊπί σὰπὶ ΑἸτοτῖ- 
θηο. τώ; γε μέντοι ψυχὰς 5. αὐτῶν 
Ουεῖῇ, σάς γέ μέν τοί ετατη ΑἸτοτῇ, 

οὐχ, ἑαυτὸν] [ἰὰ οσυπὶ Βτοάξρο, ΡΗΪ- 
Ιεῖρῇο, (Οεπιογαῦῖο, συεὶ. Ζεαπε ; 
αἰ! ΌΤΙ οὐκ αὐκὸν--οεῖναι. ΑἸτοτέ, αὐ- 
σὸν ἀγαθὸν μόνον Ἠαῦεί. ἀεἴποερ5 ἀὠλ- 
λὰ δὴ καὶ Θυε!ξ, υὶ ροῆξα ὅσως ο- 
ΤῊ, 

12. ϑαυμασχὰ μὲν] Οαε]ξ, μὲν ο- 
ταϊτι, ἀξίηοαρβ ὑπὲρ ἡμῶν εἰπεῖν. ΑἸ- 
τογῇ, Κῦρον συμβουλεύσω εἰστεῖν οτη!ϊ πὸ 
τι. ῬΡοῖΐεὰ συμμάχεσθωαι Οαδ]ῇ, ἴῃ 
τηϑτβὶηα οοτγθδξα τη εξ, 

καὶ δῶρα ἢν] κἀν δῶρα Ουεϊᾷ, Ταπΐ. 
καὶ δῶρα γε ἣν ΑἸιοτῖ, ἀπάδ δῶρα δὲ 

ταδὶ] τη. ἀείποερς καὶ ἄν σε]. 
τοαρωστάται) τὰ ουπὶ ῬῃΪΕΙρμο 

Οαε!ῇ, ρτο σσαρωακληϑέντεφ, 

54 
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΄ δ 3 «χα Ὁ ε » 5 Ν 3. ΌἷΝἢἊ -Ὁ »ὕὔ 

γιγνόμενον, ἡ εἰ υῷ ἡμῶν εἰς τὸ αὑτὸ τοῦτο Φγοιντο. 
4 “ον ἐσ 2 Χ Ἂς ς ΄ ͵΄ ᾽ Ν 

Απεινωι μέντοι οὐδὲ τὼ ἡμετερῶ χρή ὡλλῶ παντὶ τρόπῳ 
ο »“ΣΖ. 9 "-»- ΄ ᾿ -“ ΝΕ 

δεῖ τῶν ἀνδρῶν ϑήγειν τητάντως τὸ Φρόνημω. Ἡμῖν γὰρ 
93) “ Ζ΄ .« δὰ “ 

ἔστω! τοῦτο χρήσιμον, ὃ τί ὧν οὗτοι βελτίονες γένωντωι. 
ε; Ν ε "“» Ἀν νεῖ ᾽ Ζ 

ἸἹ4Οὕτω δὴ ὁ Κυρος κατωϑεὶς τὼ ὅπλω εἰς τὸ μέσον, καὶ 
"ας Ψ Ἂς “Ὁ 3, 

συγκώλεσως τῦῶντῶς τοὺς Τ]Ἰερσων στρατιώτας, ἔλεξε 
"4 

τοιάδε" 
ὕὕὔ Ξᾷ ς “ 9) ᾽ ἴω ΟΦ αν 

15 Ανδρες Πέρσωι, ὑμεὶς καὶ ἔφυτε εν τή αὐτὴ ἡμῖν χώ- 
Ἄς" ἢ ᾿ Ν Ν τ , ς »"» γ ἣΧ ͵΄͵ 

θῶ, Καὶ ετρώῷφητε' καὶ τῷ σωμωτώ Ὑε ἡμῶν οὐδὲν χεῖί- 
9} 7 5. ΝᾺ ἢν ΟΝ 

θονώ ἔχετε, ψυχάς τε οὐδὲν κωκίονως ὑμῖν προσήκει 
«ς κ΄ 9] »ο“ὦνΨὝ ΕῚ 2 » δ Ὁ» ΄ ᾽ 

ἡμων ἔχειν. Τοίουτοι δι ὄντες, ἐν μὲν τῇ τυατρίδι οὐ 
7) »“ ΒΩ ς »ν » ς 2 ς »“» » ΄ 

μετείχετε τῶν ἴσων ἡμῖν, οὐχ, ὑῷ ἡμῶν ἀπελαϑέντες, 
᾽ δ᾽ Γἰε ὰς “»Ἥ ΛΩΝ Ὥ δου ἐκ ξυυχαι “ 

ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ τὼ ἐπιτήδειω ἀνώγκην ὑμῖν εἶναι πορίζεσ-- 
"-Ὃ ΝΠ λ “ “2 » Ν ͵,͵ »ν τ 

θαι. Νῦν δὲ ὅπως μὲν ταυτῷ ἐξετε, ἐμοῖ μελήσει, σὺν 
-“»Ὗ - 5) ᾽ «ρου , Ἄ 7 

τὸς Θεοῖς ἔξεστι δὲ ὑμῖν, εἰ βούλεσϑε, λαβόντας 
ΓΝ ΟΝ ὁ « ων ") » Ν ᾿λ τ θυ 7ὔ 

ὁπλώ, οἱώπερ ἡμεῖς ἔχομεν, εἰς τὸν ὠὑτον ἡμῖν κίνδυνον 
2 7 Ἀ 7΄) 3 7 ΝᾺ - Ν 7 

ἐμβαίνειν" καὶ, ἄν τι ἐκ τούτων κωλὸν κοῤγωϊϑὸν γίγνη- 
» « 7) .- ὦ 5 “ω ἘΠ Χ δ᾽ 

Ιότωι, τῶν ομοίων ἡμὶν ὠξιουσϑτωι. Τὸν μὲν οὖν πρόσϑεν 
ἣν ς “Δ᾽ . 5 « »“μ" 

χρόνον ὑμέις τε τοζότωι κωὶ ὠκοντισταὶ τε καὶ ἡμεῖς" 
Φ ς "Ἢ "»“ ο- ΕΥ̓ » 

καὶ εἴ τι χείρους ἡμων ταῦτῶ τοιεὶν ἥτε, οὐδὲν ϑαυμα- 

γιγνόμενον, ἢ εἰ) Ματῖξο ϑίερῃ. 1[.6- 
ΟΠΟ] ἢ γενόῤκενον, ἢ εἰ ὑφ᾽ ἡ: τὸ αὐτὸ 
τοῦσο γίγνοιτο. δ εἴς ἰεξὶῖο ῬΠΠΕΙ. 
εἰ συεϊξῇ. 

σὸ φρόνημα ] 1.ηἴ. ΑἸτοτῇ, εἴ σοττα- 
δῖος πε! τὰ φρονήματα. 

14. τοιάδε) ΑἸτοτῖ, σοιωῦσα ἄαϊ. 
τ5. Πέρσαι!) ΕΠ ἴῃ πιᾶτρίηθ ΑἸτοτγ- 

βηι {δ τὶ. 
σώματά γε] Ζεῦπα εχ ψυπεῖπδ, 

Ἰῆηρτι. ΑἸτοτέ. σώματά τε τανοσανίξ. 
ΜΙΠΙ εχ υἱὰ Χεπορῃοπίεο σώματα 
δὲ (οτἱθεπάυσπιη νἱήάξίατ, ἄἀείποορϑ 
ὑμᾶς πορόσήκει ΑἸτογῇ, οὐδὲν χείρονα 

ἡμῶν Ουε]ῇ. 
βούλεσθε} συεῖξ, ῥβούλοισϑε. ΑἸά. 

βούλησθε. (ε]ὰεπ5 λαβόντας ε εχ 
Ομ ΕἸ, ρῥτὸ λαβοῦσιν, 

ἔχομεν) Νυΐρο (ες θαπίαγ ΠθΟ : 
καὶ εἴτι χείρονες ἡμῶν ἐστὲ, 4186. οτηϊῖ- 
ταπταΓ ταξλαβ. ἃ Τὰπ|. Ἰῆπρτ. ΒτγΥ]. 
Με]. ΠΡτὶς ΘΑῦΌτιε]ς : ἴῃ ΑἸτοτγῇ. οογ- 
γεέϊζογ δὰ δάάιάϊ ; ετίατπη 51 ρῃδηὰ5 
Γεοϊαπὶ εἰ Ματεῖας ἀεϊεηάα οδθηςαϊξ, 
νεϊας ἐχ [ἐηαθπίθαβ πὰς (τγαέϊα : 
(8}1ὺ5 ΔΜΒεοί τοϊεγαρθαΐῖ τηυίαία ἔς : 
ἐσεὶ οὔτε χείρονες ἡμῶν ἐσσέ, Ἰη Βυ- 

ἀεπῆῇ νεῖῦα λαβόντας -- ἔχομεν αὔε- 

τἈηῖ. 
ἡμῖν κίνδυνον] Ουε], κίνδυνον ἡμοῖν, 

ἀεϊποερϑ Ταπί, Πἤπρτ. καὶ ἤν σις-ικα- 
λὸς κάγαϑός : 4ὰε ἰεέξίο ἴῃ Οαε]ῇ. 

ἴαρτγα {οτὶρία οἷ, π| ἢ χαρά ἰὈἱ γίνε- 
σαι ἐχῆδι : ἴῃ ΑἸτοτί. εἰ χἄν σις, 
[εἀ κἄν οἴ 80 4114 πηᾶπα. 
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,7ὕ Ἕ - ΓΡ ΧΝ .«“ :- ὦν 7 9 

στόν" οὐ γὰρ ἥν ὑμῖν σχολῆ, ὥσπερ ἡμῖν, τούτων ἐπιμε- 

λεῖσθαι. 
Ἃ ἊἫὉ »"" ς ) ΕῚ Ἃ ς »“. « »“ 

Ἔν δὲ τῆδε τῇ ὁπλίσει, οὐδὲν ἡμεῖς ὑμῶν 

τροέζομεν. Θώραξ μὲν γὰρ περὶ τὼ στέρνω ὡρμόζων 

ἑκώστῳ ἔσται, γέῤῥον δὲ ἐν τῇ ἀριστερο;, ὃ τσάντες εἰδδίσ- 
- ΝΥΝ » ωο-᾽' -Ὁ" - Ν 

μεϑω Φορεϊν, μάχαιρα δὲ ἢ σάγαρις ἐν τῇ δεξιῶν, ἡ δὴ 

τὐαΐειν τοὺς ἐναντίους δεήσει, οὐδὲν φυλαττομένους, μή τι 

παΐσαντες ἐξαμώρτωμεν. Τί οὖν ἂν ἐν τούτοις ἕτερος 17 
φι 4 ε »" “ ἣν ͵΄ ἃ ς. ἊΧ κ΄ δὰ 

ἑτέρου ἡμῶν διαφέροι, πλὴν τόλμη ; ἣν οὐδὲν ὑμῖν τροσ- 

ἥκει ἥττονω ἡμῶν παρέχεσθαι. Νίκης τε γὰρ ἐπιθυμεῖν, 
ἃ ςς ἃς ἃ Ν Ὁ τ Ν " ᾿, Ν ΄ 

ἡ τῶ κώλω πώντω κωὶ τῷ ἀγαϑὰ κτώτῶι τε Κωι σώξει, 
͵ »» δυὸ Δ ς δὰ ΄ ᾿ δ μὰ 

τι μῶώλλον ἡμῖν ἡ υμιν τροσήκει ; Κροτους τε, ὁ οντῶ 
Ν »" « 7 “, »-ο “ ὅς ΝΣ ςε »“ 

τῷ τῶν ἡττόνων τοῖς κρείττοσι δωρέϊτωι, τί εἰκὸς ἡμῶς 
»ο»-" ΩΝ ς »ο᾿ ͵7 »-᾿ Ἂδ Ὴ 9 

μῶώλλον ἡ καὶ ὑμῶς τούτου δώσϑωι : Τέλος εἶπεν, Ακη-- 18 
7 Γι ς- Ὁ “ «ὦ « μ 7] 

κοῶτε τῶωντω᾽ ορῶτε τῶ οπλω ὁ μεν χρήζων, λωμβα- 
᾽΄ »“ο“-΄ Ν Η ΄ Ν , Ἶ Ἂ ΕΣ 

γνετω ταύυτῶ, κωὶ ὠπογραφέσϑω ρος τὸν ταξίαρχον εἰς 
ΧΝ ς 7 7 - ον .«“ ᾽ ᾽ ΩΝ » ͵΄7 

τὴν ομοίαν τάξιν ἡμῦιν. ὁτω δὶ ὠρκει εν μισιδοφόρου 
; ΄ » " ς Ὁ κεἴ 

χώρῳ εἶναι, κατωμενέτω ἐν τοῖς ὑπηρετικοῖς ὅπλοις. Ὁ 10 
Ν᾿ “ Ψ ᾽ Δ δ ἐς ΄ ον 

μέν ουὑτως εἶπεν. Ἀκούσαντες δὲ οἱ ΠῈερσῶι ἐνομίσῶν, 
3 7 -΄ὔ Ὄ ΖΦ, Δ - » “᾿Ξ 

εἰ τωρωκωλούμενοι, ὥστε τῶ ομοίο τονουντες τῶν φυτῶν 

16. ὥσπερ ἡμῖν] Ουε!ῖ. ὡς ἡμῖν. 
ΑἸτοτῇ, χείρονες. 

τῇδε «5) Ουε]ξ, ταύτη τῇ. 
μὲν γὰρ] Ουεῖξ, μέν γε, πες γὰρ 

ῬΠΠΕΙΡμιι5 τεάαϊαϊε, 
ὃ τυάντες----ῷορεῖν)] ὙΝ εἰῆκε τηδ] ερδί 

ὃ δὴ πάντες δυϊὶ οἷον σ΄. ΠΌΪ] τα ἔεγα 
Οὔ οϑαίδτη. 
ἡ δὴ] πε. εἰ ΑἸτοτί, ογηϊτέαης δή, 

ἀείποερβ παΐοντος Θπε], ροῆεα ἢ μή 
τι Ταδῖρο [δοποϊανίδηθ (εγίϊθ Πδ- 
Ὀδῖ : συοά ποη ρΡῥτοραπάμστη. Ορ- 
Ροπίταγ ἐπίστῃ απ σ᾽ δά! {ἀρΊτ15. εἰ 
746 }15, αι8ὲ ἔαοι!α αθετγαπὶ Ποῆϊ- 
Ὀυ8. 

ἄν: ἐσέρου ἡμῶν) Ουεῖῇ. διαφέροι 
ἡμῶν, ἀείποερβ πηᾶῦροὸ Οπε]ῇ, συπὶ 
3 ηῖ. σύλμρμης. ΑἸΑΙΠδ ἐν σόλμῃ. ΑἹἸ- 
τογῖ, ἕτερος ἐν τούτοις ἱπέρον διαφέρει 
τολὴν τόλμης. : 

ἥσσονα ἡμῶν] Ουεῖξ, ἥν οὐδὲν ὑμῖν 
ἧσσον τοροσήκει ἢ ἡμῖν ὑποτρίφεσθαι, 

[εὰ τηᾶῖροὸ δηποίαι τσωρέχεσθαι. 81ε- 
ΡΠδπα5 εχ νεΐετα βχειηρ]αγι δίτα 
(οτὶ ρίαγατη σλὴν ἐν τόλμῃ ἢ οὐδὲν ὑμοῖν 
ἧσσον τοροσήκει ἢ ἡμῖν ὑποσαρέφεσσαι. 
ΟῚ ᾿ρίε οοτγγίρεῦαὲ ἧς ---ὐπιστρέφεσθαι. 
δεά ἤἥπε ἀυῦ]ο ᾿ΙὈτγαγί8. Γογρίαγατη 
1|δτὶ (Ουεὶϊξ, νοϊαϊς ταρυϑοεηΐαγα, 
αυδπὶ ΖΕἝαηῖ5 ποη [δ(5 Πα ΘΙ ΠΘΓ 8η- 
ποϊανεγαί. Ὶ 

κτᾶταί “ε] Ἐχ Ουε]ξ, εἰ ΑἸτοτῖ, τε 

δάάϊάϊ! σὰτ Ζειηϊῖο. 
δ᾽ στάντα] ΑἸἰτοτί. δ᾽ σὰ σῶν ἡσαόνων. 

οτηϊῇο τσάντα. σᾳεῖξ, ἡσσόνων----πκρήσ- 
σῶσι. 

18. τὰ ὅπλα] Δάάϊταπη -σάντα ὅ81ε- 
ΡΏδηαυϑ πείοϊο υπάδ ἱπνοχεγαῖ, ααοὰ 
τεοία οπιϊτίαπὶ Ἐαά. ρῥτίπηε, ΡΠΙ]εὶ. 
Οαπ,εγδτίαβ, ᾿οποίαν! 5 εἰ σαε], 

χώρᾳ εἶναι] Ουε]ῇ, Ποο ἴῃ τηᾶτρίης, 
ἰέναι ἴῃ. ταχῖα Παδεί. 

19. τυηονοῦντες] ᾿εΐποαΡ5 ΠΊΔΙΡΟ 
Βίερῃ. εἴ Ιδοποὶ]. ὁμοίως βιοτεύειν, 



90 ΟΥ̓́ΒΙ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝΑ͂ 
Υ ἣΝ ͵, ω -“ δ 7 ΕΝ διὸ 

τυγχανειν, μή Θελήσουσι ταυτῶ ποιεῖν, οιΚωίῶς ὧν οία. 
νὰ -“»Ὕ Ἐπ 3 -“ 7 ᾿: “ Ν 

παντὸς τοῦ αἰῶνος ἀμηχανοῦντες βιοτεύειν" καὶ οὕτω δὴ 
5 ͵ 7 τ Ζ δ τῇ ͵ 

ὠπογρωζοντωι πάντες, ἀνέλαίβθόν τε τὼ ὅπλῶ πάντες. 
᾽ “- ον: ΄ 5 ων Χ ἤ ἐγ 

20 Ἔν ᾧ δὲ οἱ πολέμιοι ἐλέγοντο μὲν τροσιενωὶ, τωρησῶν 
Ογτας τπε- 
αἰτατίοπα5 
[2 52} 0.0} 16 {Ὁ} 
- δὐν ΕΞ ἔρος : ς ““ Ν Ὁ Ἂς ͵) Χ Ἂς 

ἱαπιταϊ, οἵ, ματῶ Τῶν μεθ εὐῦτου τῦρος ἰσχυν, διδάσκειν δὲ τῶ τὰαῶῖ- 
σψγίτς ᾧ Ἄ ἡ Ἀ “ ᾿ κ 7 Ν Ῥτϑεπης 21 τιρὼ, “)ήγειν δὲ τὰς ψυχὰς εἰς τὼ πολεμίκώ. Καὶ 

“ Ν Χ Χ 7) ε ΄ “7 
πρῶτον μὲν λαβὼν παρὰ Κυαξάρους ὑπηρέτας, προσε- 

Ἃ » ΄ 2 » »“᾿ ε »“΄“ν . οῸὋ δι -- ΄ 

δὲ οὐδέπω, ἐν τούτω ἐπείρῶτο ὁ Κυρος ὠσκειν μὲν τῶ σῶ- 

Ῥιορο- 
ἢιτ5, υ- 
ἀϊα σοπίδη- : ἜΗΙ; τν ΔΣ ἐξ 

τ᾿οπὰπὶ Ὧο- τῶζεν εἈαστοιίς τῶν στρατιωτῶν ἐκῶώνως. 
πεῆἤδγατῃ 
ἐχοϊίαί. 

“" » ᾿4 

ων ἐδέοντο, 
7 τῷ "“ » Χ Ἵ 

τσῶντο πεποιήμενώ «ωρασχειν᾽ τοῦτο δὲ παωρασκευάσῶς, 
» ΔᾺ 5 »-ὦ»". 7 5 7 ἝΝ 5» ο“ Χ » ἃς Χ 7 

οὐδὲν αὐτός ἄλλο ἐλελοίπει, ἡ ἄσκειν τῶ ὠμῷι τὸν πό- 
ΕἸ »“ὃο “Ὁ ἕῳ .« τα 5 ἦ 

λεμνον᾽ ἐκεινὸ δοκῶν κωτωμεμωϑθϑηκεένωι, ὁτί οὐτοι κρῶ-- 
με 7 Ν ᾿ς 5 »Φ »“» »" 

τίιστοι ἐκώστῶ γίγνοντωι, οἱ ὧν, ἀεμενοι του πολλοις 
΄ Ν "» » .Ὰ "] 7 'ς ΩΝ 

προσέχειν τὸν γουν, ἐπὶ εν εργοὸν τρώπωντῶι. Καὶ: αὑτῶν 
δὲ -ν “ Ὺ Ν ᾿- ͵ ΣΝ ᾿ 

ὃ τῶν πολεμικῶν περιελῶν καὶ τὸ τόξω μελετῶν καὶ 
. Ζ "“ " Ε ο- Ν Ἂς “]ὕ 

ὠκοντίῳ, κατέλιπε τοῦτο μόνον αὐτοῖς, τὸ σὺν μωχωίρω 
ἣν 725 ε ὮΝ 5 Ψ " Ο. « θὺ δ κὦ 

κῶὶ Ὑερρω κωὶ σωρωκι μωχεσιῖωι. ὥστε εὐὔυς αὐτῶν 
͵ Ν ΄ ς « 7 αὸς ἐδ Ψψ, “Ὁ 

παρεσκευῶσε τῶς γὙνωμῶς, ὡς ομόσε ιτεον εἰῆ τοις σολε- 
7 5. νῦξ ΄ Ἂς » » 7 . ψ 

μίοις, ἡ ομολογήτεον, μηδενὸς ὠζίους εἰν, συμμωώχους" 
“ Χ Ν ς "Ὁ .“ ἣΝ δ». . 

τοῦτο δὲ χώλεπον ομολογήσωι, οἱ τινὲς ὧν εἰδῶσιν, ὅτι 
-} ὅ Ὁ 3, Ἀ ς “ « Ἶ -“᾿ 

οὐδὲ δὲ ἕν ἄλλο τρέφονται, ἢ ὅπως μωώχουντῶι ὑπὲρ τῶν 

συγχάνοιεν μὴ ἐθέλοντες. Ουε]ξ, δμοοίων 
βιοτεύειν, συγχάνειν, μὴ ἐϑελήσουσι, 
[εὰ βιοτεύειν οταῖ Ραπέλῖ5 ποίατατη. 
δυηῖ ἰῆὰ ὁμοίως βιοτεύειν Οχ 5]οῆα 

δῖα εἴ δὰ νεῦρα ἰεαπεπία ἀμηχα- 
νοῦντες βιοτεύειν σοηοτπΊηαίδ. 

μὴ ϑελήσουσι) σπεὶ]ξ, μὴ ἐϑελ. ἀεϊη- 
Περ9 καὶ οὕτω δὴ πείοϊο πᾶς ἰηνε- 
ἔϊαπι ἕαϊς : ρος οηἰτη δὺ Εάά. ρτὶ- 
ΤῊ 5, ΡΠΠΠΕΙΡΏΙ εἰ ΑἸτοτγῇ. Ότο : ροῖδα 
ΛΊιοτγῇ, ἔλαβόν πε. 

20. ἐλέγοντο μὲν] ΑἸτοτῇ. οτἱϊῆθο μὲν 
ἀείποθρϑβ τσυρῆσαν δ᾽ οὔπω Ὠδθεῖ. 

τορὸς ἰσχὺν) (σπε]. εἰς ἰσχύν. 

21. Κυαξάρους)] 1ῖὰ ρῖο Κυαξάρου 
ἀεάϊς Ζειηε. 

ἱκωνῶς } [τὰ Οαἴα! ̓ο ρτίτηιβ ἐσ νεύ- 
ἥοης ΡΒΔεΙρμὶ ἐουὶρῆς ρτὸ ἱκανοὺς, 

αυοά εἢ ἴπ ΠΡ τὶς βἀϊε5 εἰ Γοτρεῖθ τό τ 
ἸΙχαῖ5, εἰ ἢ νετὰπιὶ εἰ, οἷϊπι ρεσῖῖ- 
πυϊ δα ὑπηρέτας, αἸῖο Ιοοο ροἢιίμπι. 
ἀείποερβ τυαρέχιειν ΑἸτοτῇ. 

καὶ ἀκοντίῳ, κατέλιπε) ΑἸτότῇ, σῷ 
ὠκοντίῳ, κατέλειπε. Νοϊαὶς τὸ ὠκον- 

Ησπο Ἰἰοσατὴ νἱϊοίε Ἔχοογρῆί 
δυϊάαβ ἰπ γέῤῥον. 

ἰσέον εἴη] [τὰ σὰαπιὶ ΟΕ}. ϑίερῃ. 2». 
Ηατομὶηίοη εἰ Ζεῦαηςθ. ΑἸάϊπα ἐσέον 
εἴη ἐπί. 1.π|. στὰ ΑἸζοτῇ, ἐσέον ἐσ. 

ἀξίους εἶνα) ΟὐΕΙΕ, μηδενὸς εἶναι 

ἀξίους. ἀεϊποερβ τουτί, 
μαχοῦνται) [τἃ ῬΒΙ Ερμα Ἰθετ, 

Ουεὶξ, εἰ πιᾶῖρο ϑίερῃ. εἰ Πεοποὶ. 
ΡΙο μάχωνται, ααοὰ σοτιαέϊοι σαεϊέ. 
ετίατα. ἱπία ει. 

’ 

τιω. 



ΤΙΒΕᾺ 11. ὉΑΡ.ΤἹ, ΘΙ 

͵΄7 " ἢ Ὑν Ψ ᾽ 3 .) . 

τρεφόντων. Ἐτι δὲ πρὸς τούτοις ἐννοήσας, ὁτί, “πέρι 2) 
« Ἅὦ Ὰ ͵ ᾿ »,Ἅ 7 Ἂς, "»“ 

ὁπόσων ὧν γενωντῶι ἀνϑρώποις Φιλονεικίωι, τοολὺ μωλ- 

λον ἐθέλουσι ταῦτω ἀσκεῖν, ἀγώνως αὐτόις τροείπεν 
« Ν ς 2 3 » 3 ΝΝ φι 
ἁπάντων, ὁπόσα ἐγίγνωσκεν ἀσκέσϑθϑωι ἀγωϑθὸν εἰνονί 
« ὡς »Ὕ Γ δὲ -»“ “4 ΟΣ Η δ ͵, Ν 

ὑπὸ στρατιωτων. ᾿Α δὲ ὥροειπε, τῶθε ἡν᾽ ἰδιωτὴ μεν, 
ς Ψ' 3 “ "-»- 7 ΣΕ δ 

ἑαυτὸν ττωρέχειν εὐπειϑὴ τοῖς ἄρχουσι, καὶ εϑελόπονον, 
Ἁ δ ΕῚ ΕἸ , αν ᾽ ͵΄ » 

καὶ φιλοκίνδυνον μετ εὐταξίας, καὶ επιστήμνονον τῶν 
Δὰ Ἁ .“ ν᾿; 

στρατιωτικῶν, καὶ φιλόκωλον σπερὶ ὁπλώ, καὶ Φιλότι- 
» » »“᾿, 7 7ὔ ΟῚ ον 

μὸν ἐπὶ πᾶσι τόις τοιούτοις" πεμπαδάώρχω δ᾽, αὐτὸν 
4 ν᾿ Ψ ᾿ 5 Ν 3 » Ν » ,δ ᾽ 

ὀντῶυ, οἰόνητερ τὸν ὠγωϑὸν ἰδιώτην, καὶ τὴν πεμπώθου, εἰς 
Ν Ἂ, 7 ἐμ " ᾿ ἣν "" 

τὸ δυνωτὸν, τοιαύτην τωρεχειν" δεκωδάρχω δὲ, τὴν δεκάδων; 

ὡσαύτως δὲ λοχώγῶ, τὸν λόχον" ὡς δ᾽ αὕτως ταξιάρχῳ 5 χῶώγω, χ 4 ὑβχῷ. 
« ΕἸ .“ « ᾽ »" 37 Ε Ψ 5 γ΄ 

ως δὲ αὐτῶς ἐεκώστῳ τῶν ὡλλῶν ἀρχόντων, ὠνεπικλήτον 
3 Ν “, » “ ᾿ ψω Ὸ ἕὰ ας 5 ΚΖ 

αὐτὸν ὄντω ἐπιμελέσθαι καὶ τῶν ὑφ᾽ αὑτῷ ὠρχόντων, 
ο΄ 2 ων ἊΝ ᾿Ξ ΝΥ 37 ΄ ὃ-. 7 

πὼς ἐκεῖνοί ὡυ, ὧν ὧν ὥρχώσι, ταρέζουσι τὼ δέοντω 
-»ὝἭἪ “" Χ ΠΩ Ὁ Ν ͵ὔ 

τοιοῦντάς. Αϑλα δὲ τρουῷηνε, τοῖς μεν ταξιάρχωις,23 
ὰ 7 7] Ν 7 4 7 

οι, κρατίστως δόξωιεν τῶς τάξεις πωρωσκευώσωι, χιλιώρ- 

22. ἂν γένωνται) ΑἸτοτέ, ὧν ἐνγένην- 
«αν. Νοϊαϊτπε ἐγγένωνται ὃ 

ἀγῶνας  ὌΪΕΟ τε (δε θαίατ, ηποά 
σὰτ ΑἸτοτῇ, οὐ, ατὶ νοϊεῦαζ εἰδ 
Πετὶ Βιορδηὰ5 Δὰϊ τε ἴῃ γε ΠγαΐΔΓΙ. 
ἀείποερϑβ καὶ τσροεῖπε τάδε (σαεἸ ἢ. ουτὴ 
ῬΏΠΕΙΡΠΟ, αυοά τεοερῖς Ζεαηα. 

ἰδιώτῃ μὲν] Ἰλεΐπσερβ ευπὶ ΑἸάϊπα 
ϑίερῃαπαβ ὠγαϑὸν ἰπΐετῆι, ΄αοά τ6]}- 
4αἱ ΠΠὈτὶ ΟΠΊη65 ογηϊτταηΐ : τσαρέχειν 
ἑαυσὸν ΔΊιοτί. 

τσεμπαδάρχιῳ---σσερπάδα} ἴα συτὴ 
Ουε]ξ. ΑἸτογῇ. απεῖπα. τσενταδάρχιῳ 
-- τπεντάδα ΑἸάϊηα. Τιβοποϊανὶὰ5. ἴῃ 
ποί5 Βάϊτ. ρσίτηθε ἤδης ἱρίατῃ ΑἸά!- 
ὨδΔηῚ {οτρίαγαπι ργοῦανιῖ, ἴθ Καϊ- 
τἰοηα αἰζεῖα περπσαδάρχῳ---πεμπαάδα 
τη], περπαδάρχῳ εἰ πεωπάδα σεὰ 
ογγαάτῃ ΖΦ οἸοᾶπὶ ρ᾽αης τε θοῖί. ὅ1ε- 
Ῥῃαπὺβς ΑἸάϊπατα (εσαΐα5. εἰς οὈτη 
γγεϊκιο. Ἑδάεπ εἰ νατὶείαβ ἰθέϊϊο- 
πῖβ ἴῃ ΕἸ ρΡΡδτοῆϊοο 4, 9. εἰ Ηε]]εηϊ- 
ΟΟΤΌΓΩ νἱϊ. 2, 6. 

δεκαδώρχῳ͵ Ουεὶϊῇ. δεκάρχῳ. ἀεϊη- 
ΤΕΡ5 δεκάδα' λοχωγῷ δὲ, ΟπεΕ]ξ, οὐτὰ 
ῬΒΙΕΙΡΠο. 

τὸν λόχον) ΟΕ], ρετρὶς καὶ ταξιάρ- 

χω ὠνεπίπλησον. (εἀὰ σοτγγεξὶ πὶ ἐνε- 

πίπληκτον, εἴ ἴῃ τηδγρίης ἰπ! δα πίατν 
Ὦϑρο : ὡσαύτως ἑκάστῳ τῶν ἄλλων ὧρ- 

χόντων. Ἐτίατα ἴῃ ϑίθρῃ. εἰ Βεοποϊ. 
νεῖθᾶ ὡς δ᾽ αὕτως ἕκ. «. ἄ, ἀρ. (εοἸαία 
απ, πες εα ΡῬῃΠεΙΡΠὰ5. ἐχρτγεῆϊε: 
σῶν ἄλλων ἀρχόντων ἑκάστῳ ΑἸτοτέ. 

ὠνεπίκληπτον)] Ηος εχ Χεηορῃοηϊε 
Ἰαυάας ΡΟ χ 8, δδ. σοηίγα ὠνεσ- 
σιληκσον στη Βασοηῇ ππ|1πἃ. Βτο- 
ἄδουβ υἱγασηαὰς ἰεδπ! ομεπλ σὰ πὶ [6Γ- 
ἰἰὰ ὠνεπίλησσον Τηδτηογαῖ. ϑοαθξδῃβ 
αὐσὸν Τὰηἰ. ΑἸά. [ἤπρτ. οταϊ τ. 

ὑφ᾽ αὑτῷ] [τὰ σὰπὶ ΑἸάϊπᾶ 5ίερῃδ- 
Π5. αὑσὸν πὶ, αὑτῶν Οσαε]ῇ. ἀεϊη- 
ςερ5 ἄρχουσι Ταπὶ. ῬΏ116], πε! , ΑἹ- 
τοτγῇ, ἄν οπυίτεῖς εἰαγη ΟΕ], ΑἸτοτῇ, 
Ροῆεδ τυσρέξοισιν ΑἸτοτῇ. 

23. σοῖς μὲν ταξιάρχαις] (πε. σοῖς 

σαξιάρχοις, ὡς τοὺς κράώσισσα δόξαντας 

τὼς τάξεις παρεσκευάσθαι χ΄. ἔσ. Τεὰ 
οοΥγοξῖοΥ σαξζιώρχαις ἀεάϊτ εἴ δηπο- 
ταίαὰ εἴ ἴῃ τηᾶύρὶπα ναϊραῖα Ἰεξϊίο. 
δόξειεν ΑἸά. ΑἸτοτῇ, απι. Τἤηρτ. ρο- 
ἤεα νεῖο Αἰτογῇ, δόξειαν οἰίδτη ρίϑ8- 
ἔετὶ οαηλ ΨππιΠ8, 
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᾿ 
χους ἐσεσϑαι τῶν δὲ λοχωγῶν, οἱ κρατίστους δόξαιεν 

τοὺς λόχους ὠποδεικγύνωι, εἰς τὰς τῶν ταζιωρχῶν χώρας 

ἐπανωβήσεσϑωι" τῶν δὲ αὖ δεκαδαρχῶν τοὺς κρατί- 

στους, εἰς τὰς τῶν λοχαγῶν χώρας κωταστήσεσϑαι" 

τῶν δ᾽ αὖ τεμπαδωρχῶν, ὡσαύτως εἰς τὰς τῶν δεκαδάρ- 

χων" τῶν γε μὴν ἰδιωτῶν τοὺς κρατιστεύοντας, εἰς τὼς τῶν 

τεμπαωδαρχῶν. Ὑπῆρχε δὲ πᾶσι τούτοις τόὶς ἄρχρυσι, 

πρῶτον μὲν Θεραπεύεσθαι ὑπὸ τῶν ἀρχομένων" ἔπειτα 

δὲ καὶ ἄλλαι τιμαὶ, αἱ πρέπουσαι ἑκάστοις, συμπαρεί- 

ποντο. ᾿Ἐπανέτεινε δὲ καὶ μείζονως ἐλπίδας τοῖς ἀξίοις 

ἐπαίνου, εἴ τι ἐν τῷ ἐπιόντι χρόνῳ ὠγωϑθὸν μεῖζον ᾧαΐ- 

2Άγοιτο. ἹΠροεῖπε δὲ νικητήριω καὶ ὅλωις ταῖς τάξεσι, 

καὶ ὅλοις τοῖς λόχοις" καὶ ταῖς δεκώσιν ὡσωύτως καὶ 

ταῖς πεμπάσιν, ἐὰν φαίνωνται εὐπιστότωτωι τοῖς ἄρ- 

χουσιν οὖσαι, καὶ προθυμότατα ἀσκοῦσωι τὼ προειρη- 

μένα. Ἢν δὲ ταύτωις τὰ νικητήριω, οἵω δὴ εἰς ληϑος 

πρέπει. Ταῦτα μὲν δὴ προείρητό τε, καὶ ἤσκητο ὑπὸ 

25 τῆς στρατιώς. Σκήνως δὲ αὐτόῖς καωτεσκεύωσε, τολῆ- 

ϑος μὲν, ὅσοι ταξίαρχοι ἤσαν" μέγεθος δὲ, ὥστε ἱκα- 

νὼς εἰνῶι τῇ τάξει ἐκώστη" ἡ δὲ τάξις ἥν ἑκωτὸν ἄνδρες. 

Ἔσκήνουν μὲν δὴ οὕτω κατὼ τάξεις" Ἔν δὲ τῷ ὁμοσκη- 

γοῦν ἐδόκουν μὲν αὐτῷ ὠφελέϊσϑωιι πρὸς τὸν μέλλοντω 
3 -“ »“ « ἃ τ 3 ς ἴῴ 

ὡγῶνοω τοῦτο, ὁτί ἐώρων Φλλήλους ομοίως τρεζομενους" 

δεκαδαρχιν) Τίὰ ουπὶ (δαὶ. εἰ 
Ουε!ῇ. Ζεαπε ρτὸ δεκάρχων, σαοά ε 
εἰίατι πη Αἰιτογῇ. ἀοίποερβ τσενταδαρ- 
χῶν Οσᾳε]ξ, {εὰ αἰζεταπῃ εἰ ἴῃ τηᾶγρὶ- 
ΠΕ : τσερπάρχων ΑἸτοτῇ. 

Ὕσπῆρχε δὲ] Ουεϊξ, ὑπῆρχε τούτοις 
ΦζυοσΊίς 

᾿Ἐπανέτεινε] Ουεϊῇ, ἐσανετείνονσο δὲ 
καὶ μείζονες ἐλπίδες τοῖς ἀξίοις, ἔσ'αινοί 

τε (ϑαϊάαβ. 4ὰϊ ἑαπάδγη [οτὶρίυταπι 
Παῦεῖ ἴῃ ἐσανατείνειν, αἀάϊ καὶ) εἴ τι 
- ἀγαθὸν εἶναι μ. Φ. ἘἙδηάεπι {οτὶ- 
Ρίσταπι οὐτὰ (Οπο]ῇ, ἐχργεῖηι ΡΠΠ]εἸ- 
Ρδυ. 

24. φαίνωνται] ῬΒΠΕΙΡΏ 5 φαίνωνταί 
σε νἱάεῖαγ ἐχρτγοπῆξ, 

εὐσιστότωσαι)] Τιδοποϊανίας εὐσεισ- 
σόσαται. Μυτεῖαβ εὐπειϑέσταται τηᾶ- 
Ιεθδῖ. 

σαύταις τὰ] Οαεῖξ, ταῦτα «τά. νο- 
Ἰαϊης σοιαῦσα τὰ ὃ 

ἤσκητο ὑπὸ) Οὐεῖ, ἤσκησο ἡ σσρα- 
στιὰ, Τεὰ νυ ]ραῖα εἰς ἴῃ τηᾶγρῖηα. 

25. ὥστε ἱκανὰς) ΑἸτοτῇ. ὡς ἱκανάς. 
ἀεΐϊησερβ στάξει" ἑκάστη δ᾽ ἡ τάξις ἢν 
Οαεϊ, αὐ ΠΡΌ ῬΠΠΘΙΡΏΙ. 

δμοσκηνοῦν] Ουε!ῇ, εἰ ϑυϊάας ὁμοῦ 
σκηνοῦν. Ὀγροίεγεα ϑυϊάας τοὺς στρᾶα- 
σιώτας ἀεῖποερβ δά άϊε ρεγρεπϑ ἐδόκουν 
ὠφελεῖσαηαι ---- σστρεφομένους δμιοίως" καὶ 

οὐχ ἦν-τ--ὠγῶνα' ἱώρων γάρ. ΑἸτοτῇ, 
τοῦτον, ὅσι ἀδῖ. ; 
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» »ν “ « ,, ᾿ 

καὶ οὐκ ἐνήν πρόφασις μειονεξίως, ὥστε ὑφίεσιγαΐ τε 
Ν . ἌΡ, Ὡ ᾿ς δ 

τινὼ, κωκίω τε ἕτερον ἐτέρου εἰν! πρὸς τοὺς πολεμίους. 
᾽ »-“ ἈΝ ὺ Ὁ Δ “ΠΝ ," ἐξ ἣῳ τ 

Ὠφελέϊσϑαι δὲ ἐδόκουν αὐτῷ κωὶ τῦρος τὸ γιγνωσκε- 
Σ 7 « "»-᾿ ΕἸ Ν » ἊὭ 

σϑωι ἀλλήλοις ομοσκήνουντες. Ἐν δὲ τω γίγνωσκε- 
Ν Ν ᾿ 7 »" ο». »ρ»Ἣο ) 7 

σϑαι καὶ τὸ ωἱσχύνεσϑωι πᾶσι δοκεὶ μωλλον εγγίγνε- 
ς Ἀγ ἐὰ 7 « “-» -“ ἷ “ο΄ 

σϑαι οἱ δὲ οὐγγοουμνένοι ῥουδιουργ εἰν σῶς μώλλον δοκοὺ-- 
.“ ΓΗ͂ ͵΄ 5“, Ω 7 Ν δ ν ΝΣ Ν 2 

σιν, ὥσπερ οἱ ἐν σκότει ὀντες. Εδόκουν δὲ οὑτῷ Ἀωὶ εἰς 2 
Ἂ, ᾿ς ͵] » -» ΕῚ »“" ἊΣ Ν ε 

τὸ τῶς τάξεις ὠκριβουν μέγω ὠφελέϊσιϑαι διὼ τὴν ὁμο- 
ὲ ο « )ὔ δ «4 ἢ -“ 

σχηνίαν. Ἐῤχον γὰρ οἱ μὲν ταξίαρχοι τῶς υῷ εαυτοις 
͵7] - « 5 - Ρ « 

τάξεις κεκοσμημένως, ὥσπερ ὁπότε εἰς ἐνῶ πορεύοιτο ἡ 
7 ς Ν ε 7 - Χ 7 

τάξις" οἱ δὲ λοχωγοὶ, τοὺς λόχους ὡσαύτως" οἱ δὲ δεκά- 
Χ Ἵ , ς 7 Ν 

δαρχοι, τὰς δεκάδας" καὶ οἱ πεμπώδαρχοι, τῶς πεμ- 
7 2 » Ἂ 7] Ἄ Σ Δ » “ν΄ 

πάώδας. Τὸ δὲ ὠκρι[βοὺν τῶς τάξεις σῴφόδου ἐδόκει ὠυτῷ 27 
3 ἣΝ εΥ Ν 5 Ν Χ ἷ ΧΝ ᾽ Ἂ- 

ἀγωϑὸν εἰγω!, κωὶ εἰς τὸ μή ταράττεσϑηωι, κῶϊ εἰς τὸ, 
ΕἸ “Σ΄: » »“Ὕ «“ ΕἾ Ζ 

εἰ ταρωχϑεῖεν, ϑάώττον κωταστηναι" ὥσπερ γε καὶ λι- 
7 ἃ ΝᾺ Ὁ ὌΝ 3 Ν 

ϑὼν καὶ ξύλων ον ὧν δέη συνωρμοσϑηναι, ἐστί, κῶν 
- “ ΄ ͵Ζ κ᾿ " 2 

οπστώσουν καταβεβλημένα τύχη, συνωρμόσωαι τὠυτῶ εὐπε- 
΄ ἊΝ 5) ͵7 .“ 527 Ὡν τ᾿ « 7 

τως, ἥν ἔχ γνωρισμώτω, ὥστε εὔδηλον εἰνονί, εξ οποίος 

ὑφίεσθαί «εἼ] Ουεῖξ, ουτὰ ΑἸτοτῇ. εἰ 
διαϊάα σε οτηϊτς : ἀείησερθ ϑυϊαδ5 
κακιώπερον ἑτέρου (αἴ ε΄ ἴῃ ΕἙάα, ρτὶ- 
Τηΐ58, κακίω ἕτερον σε]. οσαπὶ ΑἸτοτί.) 
εἶναι πρὸς τ΄. τοολ. καὶ ὅτι ἐγίνωσκον 
ἀλλήλους. καὶ τὸ αἰσχύνεσθαι τοᾶσιν 
ἐδόκει ἐγγίνεσθαι. οἱ δ᾽ ἀγνοοῦντες ῥᾳ- 
διουργοῦσιν ὥσπερ ἐν σκότει ὄντες. 

ὠφελεῖσθαι δὲ ἐδόκουν αὐτῷ} Ηξες 
νεγῦα υἱ ἀρετῆμα ἀε]εῦαὶ Ματείαβ. 
ἀείποερβ Εάά. ρτίτηθο τῷ γιγνώσκε- 
σϑαι ἀλλήλοις, Οπεῖξ, γιγνώσκειν ὠλ- 
λήλους τεςερίζ. 

Ἔν δὲ σῷ] 11 ῬΏΠ]εΙ. εἰ ΘΕ]. ρτὸ 
ἐν γὰρ τῷ, Ερῃβ {εηϊεηιίεα ν᾽ ἀεῖυτ 
εἶξε Παῖς. 5. νεγίαβ 5230. συγ ίε- 
αυξηῖα. ἀείποερβ τυᾶσι δοκεῖ ῬΏΙ]ΕΙ. 
οαπὶ ΟσεἸ ἢ, ρτὸ τσᾶῶσιν ἐδόκει νυἱραῖο 
δΔηίε ΖευπίμπΠ,. 

γνοούμενοι] ϑαϊάθε ἀγνοοῦντες ῥᾳδι- 
υργοῦσι, ταροίς Ευδπαιῃὶα5 δὰ δά. 
Ρ. 181. εἀ. Β4Π]. 

26. καὶ εἰς «σὸ] Οὐ], εἰς πὸ καὶ «σἕ- 
ζεις, 

δμοσκηνίαν)] Μαῖρο ϑίερῃ. σὰπὶ 
Ουε!ῇ, συσκηνίαν. 

τὰς ὑφ᾽) ἴτὰ οὐτὰ Μαυτεῖο {οτὶρῇ 
ΡΓΙῸ ὑφ᾽ ἑαντοῖς τάς. ἀεϊΠοορ5 κοιβω- 
μένας ἙάϊτοΠ τὴ ῥτίτηάγαπι εχ ΡΗΪ- 
Ἰε!ρῆι νεγῆοπα Βυαάδηηῇ εἰ Οεἰξ, οοτ- 
τε χῖς οαπὶ ϑίερῆδπο [ εοποὶ. 

λόχους ὡσαύτως" οἱ δὲ] [τὰ οὐ πὶ 

Οαεὶῇ, εἰ ῬΏΠΕΙρμο Ζεαηε, εἰ δἃηΐε 
εὰαπτῇ Μαυτεῖὰβ ἴα Ἰοσατῃ ὁοτγιρεθαῖ : 
Ψυΐϊρο εταῖ: λόχους" ὡσαύτως οἱ. 

σὰς δεκάδας" καὶ οἱ] συο]ξ. τὰς, 

ΟἸΠΙΠῸ δεκάδας" πέμπαρχοι περπάδας. 
Ιη ΑἸτοτγῇ. δέκαρχοι εἴξ ἃ ῥεῖπιᾶ τηδπὰ 
[οτἱρία τ. 

27. δὲ ὠκριβοῦν)] Οαεϊῇ, δὲ διωκρι- 
βοῦν. ἀείποερβ καὶ, εἰ ταραχϑεῖεν ο- 
ταὶ 5 εἰς σὸ; Ιάεπι ἀδπίᾳιε σταράσ- 
σεσάγαι----ῶσσον. 

ταῦτα---ῆν] πε], αὐτὰ---ἄν. ἀδ- 
ἸΏΠ6Ρ5 6χ δοάδτζῃ ογἀϊμετη νυ]ρᾶγεπι 
ε 7, ’ [ . 

Ὅποιᾶς χώρας ἐκασῖζον ΟἾΤᾺ Ζευπῖο 

τηυΐανι. 
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Ἔδόκουν δὲ ὠφελέϊσϑωι 
Ἔν ὧν ἴω Ν τε 3 ΄ Ὁ 

αὐτῷ ὁμοῦ τρεφόμενοι καὶ πρὸς τὸ ἥττον ἀλλήλους. ὧν 

Ὡ, σ΄ 3 ν ΕῚ 

Ὡδέκαστον χώρας αὐτῶν ἐστιν. 

2 γε 3 τ) ς δ Ψ Ν 

ἐθέλειν ἀπολείπειν" ὅτι ἑώρα καὶ τῷ σηρίω, τῶ συντρε- 
΄Ζ δ δι 9 7 7 ΑΝ. ὃδ Ὧν δου 

Φόμενα, δεινὸν ἔχοντω πόϑον, ἥν τις αὐτὼ ἰουσσπτον οὑτ 

ἀλλήλων. 
9 Ἢ ν Ν -“ ς ων .« “ 3 ΄ 

20 Ἐπεμελετο δὲ καὶ τοῦδε ὃ Κυρος, ὁπῶς μήποτε ὥνι- 

ὅρωτοι γενόμενοι ἐπὶ τὸ ἄριστον καὶ τὸ δέπνον εἰσίοιεν. 
Ἢ » ἐπ θη ἸῊΣΦ 5.2 ἢ ἄγδν 4... Ἀδὰ - 

γὰρ ἐπὶ ηήραν αὐτοὺς ἐξάγων, ιδρωτὼ αὐτοῖς πώρει- 
Ἀ αι χ 7 ᾽ “ Ἂν οὐ “ "] 

χεν, ἡ παιδιὼς τοιαύτας ἐξεύρισκεν, αἱ ἱδρῶτω ἔμελλον 
ἊἜ Ν Ἐπ 3 ᾿ « 

ἀρ νὰν ἡ καὶ πράξαι εἴ τι δεόμενος τύχοι, οὑτως 

ἐξηγεῖτο τῆς πρὰ εως, ὡς μὴ ἐπανίοιεν ἀνιδρωτί. Τοῦτό 

γάρ ἡ ἀν καὶ πρὸς τὸ ἡδέως ἐσθίειν ἀγωϑὸν εἰνωι, καὶ 

Καὶ 
Ν ἡνς ᾽ 7, Ν Ὧν ἢ 5 Ν « »“ ᾿ς 

πρὸς τὸ ὠὑλλήλοις δὲ πραοτέρους εἰνοῦ ὠγωνὸν ἡγεῖτο τοὺς 

πρὸς τὸ ὑγιαίνειν, καὶ πρὸς τὸ δύνωσθαί τι πονεῖν. 

7 ἵν" .“ Ν ες ὦ) ,Ψ 2 ΄ 

σόνους εἰνῶϊ, οτι κῶώϊ οἱ ἵσσποι, συμπονουντες φλλήλοις, 
΄΄ 7, χ ἣν ἮΣ 7 

σροίότεροι συνεστήκωσι. [Πρὸς Ὑὲ μὴν τοὺς πολεμίους. 

μεγωλοφρονέστεροι γίγνοντωι, οἱ ὧν ξζυνειδῶσιν ἑωυτόὶς εὖ 

ἡσκηκότες. 
»“» Ν ΠΣ ον ἊΝ Χ ἥ ς « ἈΝ 

80 Κύυρος δὲ ὥὐυτὼ σκήνην μὲν κατεσκευώσωτο, ὡς μἐκουνή 
αν Ν᾽ Ἂἢ ὰ ἕ Ε ΚῚ “" 2 ͵7 ΧΝ ε Ἁ 

εἰή ἐχείν, ους κωλοιή ἐπὶ τὸ δεῖπνον. Ἐκάλει δὲ ὡς τὰ 

28. ἄν ἰϑέλειν] Οαεῖῇ. ἐθέλειν ἀσο- 
λιπεῖν. ἀείποερθ συντρεφόμεενα εχ 
Οαεϊῇ, εἰ πιᾶτρῖπα δίερῃ. οαπὶ Ζευ- 
Ὠΐο Ργϑοί]!. 

διασπᾷ) ΑἸτοτῇ. διασπάση, ἀϊβγαλε- 
γεί ῬὨΠΕΙρΡΠυ5. ἀοῖποερ5 ἐπεμελεῖτο 
ΑΙτοτῇ, ροῖεα τούτου ὁ Κῦρος σσαε!. 

29. ἀνίδρωτοι) ΑἸάϊπα ὠνίδρωτι. ἀε- 
ἵποερ5 ἐπὶ τὸ δεῖστνον ΑἸτοτῖ. 

ϑήραν αὐτοὺς] Ῥτοηῃοσηδη σὰπὶ Ρἢι- 

Ἰεῖρῃο Οαε]ξ, οπαίτῖς : ἀεῖποορϑ ἤἥμελ- 
λὸν ΟπΕε] . Ροίξεᾶ τυαρασχήσειν ]υπῖ, 
ΑἸιοτῇ. [εἀὰ τσαρέχειν ἴῃ ΑἸτοτῇ. Γαρτὰ 
Τοτὶρίατῃ ες. 
μα ὑύ χω [τὰ οαπὶ ΡΏΠΕΙΡΏΟ ΠΘοπο]. 

Ῥῖο τυράξας ΕΔ. ΡΤ ΠΙΑΤᾺ ΠῚ. ϑίερμα- 
5 ἱπ Βάϊιίοπε ῥηίογε τυρώξεως εἴ 
σίνος ΟΟπ͵εσετγαῖ Ἰερεπάμτῃ : ἵπ ἀἰίετα 
ἴεοις οὰπὶ ἱμεοποϊανίδηδ. τρᾶξαι εἴ τε 

ἄλλο δεόμενος ΑἸτοτέ, 

τι πονεῖν) Οτιεἰξ, σε ΟΠ 1Ὲ, 
τορᾳότεροι) ΑἸτοτί. οσυπὶ ΡΠ] εΙρῃο 

πρᾳότερον, ηααοὰ ϑ5τερῃαπαβ ἰπ ροῆε- 
τίογε τέσερῖς. 

30. αὑτῷ σκηνὴν) ΑἸἰτοτῇ, αὐπὸς σκ. 
ὡς ἱκανὴ εἴη ἔχειν] Βυάεηῇθ σαπὶ 

ΑἸτογῖ. ὡς ἱκανὴ εἴη, οὔς. ἡσᾶτη Οαπιε- 
ΤΆΤ 5 Γοτιρταγαπη [4 ἱπίεγρτγεία θα Γ, 
4υδῇ εἴἴἶει ἱκανὴ σούτοις, οὕς καλοίη. 
Ννυΐρο εἢ ὥσσε ἱκανὴν ἔχειν, ὑπάς 
Ζευαμῖὶας ὡς ἱκανὴ εἴη ἔχειν, τηδ 8 

αἀοέϊαᾳ 'ἴπ τηᾶιρῖὶπε ϑιαρΠαπίδπϑο 1. 
αὐ ετὰΐ ρεπεὲβ ΕἸΓοΠπεγατη ἱκανὴν 
ὥσσε ἔχειν εβεοῖτ. Ματεῖὰβ ἀεϊεῖο 
ὥσση σοττρεῦαὶ ἱκανὴν κατέχειν. ΜΙΠῚ 
σοτηρᾶτγαπίὶ ἐξξιϊ με πὶ 25. νἱἀθδίαγ 
(οτἱρεπάατη ὥστε ἱκανὴν εἶναι (τούτοις) 
οὗς καλοίη. Ῥοῖεᾶ ἐπὶ δεῖνον ΟΕ, 
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᾿, -“ “ ὰ Ἂς ν ψΕΝ τςς δ ͵] " 9) 

πολλὼ τῶν ταξιαρχῶν, οὃς κωιρὸς αὐτῳ δοκοίη εἰν. ἔστι 
ς εὖ “ » »"» Ἃ ᾿ς 

δὲ ὅτε καὶ τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν δεκαδάρχων τινὰς καὶ 
7 » 7 3) ,. ὦ "»Ἅ ἊΝ 

πεμπαδάρχων ἐκάλει" ἔστι δὲ, ὅτε καὶ τῶν στρατιωτων' 
3) 3. ᾧ ἣ 7] “ 7 .“ 
ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τὴν πεμπάδα ὅλην, καὶ δεκάδα ὅλην, 

Ἀ Ζ «“ 7 “ Ε] Ν 3 

καὶ λόχον ὅλον, καὶ τάξιν ὅλην. Ἐκάλει δὲ καὶ ἐτίμα, 
. Ν ἴδ ΨΩ ἡ μ Ἂς Ἃ ᾽ Υ 

ὅτε τινὰς ἰθδε τοιουτό τι πιοιήσαντας, ὃ άντας ε(βούλετο 
-» εὐ ᾿Ὰ ἃς ᾿ Ἧ 5, ἡ, κι 9. ἘῸ 

σσοιέν. Ἢν δὲ τὰ μέν παρατιϑέμενα ὠεὶ ἰσὼ αὐτῶ τε 
Ν κ“ν ᾿ς 2 ν᾿ » Ὺ 5 Ν 

καὶ τοῖς καλουμένοις ἐπὶ τὸ δέϊπνον. Καὶ τοὺς ἀμφὶ τὸ 81 
7 Ν ς ψ᾿ 3 2 7 2 

στράτευμα δὲ ὑπηρέτας ἰσομοίρους ἀεὶ ττώντων ἐποίει" 

οὐδὲν γὰρ ἧττον τιμῶν ἄξιον ἐδόκει αὐτῷ εἶναι τοὺς ἀμφ) γὰρ ἢ μιν ὠζίον εθόκε ω εἰ ους ὠμῷι: 
ΠΣΝΗ « ΄ 32 φ Ἵ] , 

τὼ στρατιωτικὼ ὑπηρέτας οὔτε κηρύκων οὔτε πρέσβεων. 
ἊΥ Ν ἣν" «ς » ΄»“Ὁ ἰοὺ 7 " ͵ὔ 

Καὶ γαρ ττιστοὺς ἡγεῖτο δὲν εἶναι τούτους, καὶ ἐπιστή- 
»"ν »"»"»" τες ΄ Ν 

μονας τῶν στρατιωτικῶν, καὶ συνετοὺς, τοροσέτι δὲ σῷο- 
ἊΝ -“ ΓΥ, 3 ἥ Ἂν 

δροὺς, καὶ ταχεέις, καὶ ἀόκνους, καὶ ἀτωρώκτους. Πρὸς 
δὲ 7, Ὅν τ ς ΄ Ζ΄ 3} 

τούτοις, καὶ Ὁσώ οἱ βέλτιστοι νομιζόμενοι ἔχουσιν, 
ον. Δ ς “ -" Ν ε ᾽᾿ "5, - 
ἐγίγνωσκεν ὁ Κῦρος δεῖν τοὺς ὑπηρέτας ἔχειν, καὶ τοῦτο 
. »" ς Χ ᾿ ͵΄ »᾽ 2 ἯἙ[ὶΊ, 7 Ἔ 

σειν, ὡς μηδὲν ἀνεθίγοιντο ἔργον, ὡλλὼ τὐάντω νομί- 
Ψ δϑ. γι ἂν Δ “ἶ ΟΝ δ ΑΛ . 

ζϑιεν τρέπειν αὑτοῖς πράττειν, ὅσω ἂν ὁ ὥρχων τροσ- 
ζ΄ 

τάττοι. 

ΛΒ. ἢ, 
Χ (τ ᾽ ΄ ς "»" εὟ}7 “ 

ΑΕῚ μὲν οὖν ἐπεμέλετο ὁ Κυρος, ὁπότε συσ'κῆνοιεν, σοπνίναη.- 
τπὶ {ετ- 

δεκαδάρχων -- τρεμπαδάρ χων] Ἐδ- 

ἄἀεπὶ ἰοτιρτατεβ νατγίεῖας ἴῃ ᾿ἰὈτὶ5 εἴ 
Ὦ. 1. 4188 Τρτα δάξαϊι. ἔσσιν ὅτε καὶ 
σῶν στρατιωτῶν ΑἸτοτῖ, 

᾿ φὴν τσεμπάδα) Αττίσαϊο οτη!ο ΑἹ- 
τοτῇ, ἀείησερβ ἐκάλει, δὲ καὶ δεκάδα---- 
ὁπότε σινώς. Ἐπίατη Βυαάεηῇς δεκώδα 
ὅλην ἐκάλει, Βοάϊ], τσεμπάδα ἐκάλει. 
Τῃ ρτὶ π}ῖ5 Εἀά, νεῦρα καὶ δεκώδα ὅλην 
δὈΐαπί. 

ὃ ττάντας] Ουεϊῇ, αὐτὸς, ἴῃ τηατρὶ- 
Ὧδ τσᾶντας ; ῬΠΠΕΙρΡΗ 5 ἐος ψετιῖε. 
᾿ σὰ μοὲν----σὸ δεῖπνον] ἴῃ ΟαΕ] , οοτ- 
“τεέϊοσ τε οΌ ]ὰ πὶ ὈΪ5 Δα! άϊε. 

δε ις ἐεὶ τσάντων} Οὐε!ξ, τυάντων ἀεὶ 
ἐχσοεῖτσ. “ 

τυροσέτι δὲ} 1αητ. ἔτι δέ, Ἐχ Ουοϊξ, 
τυροσέτι δὲ καὶ ἀεάϊτ Ζειηθ. ἔτι δὲ καὶ 
ΑἸτοτί. 

ὠταρακπους} 114 Οσε][, νυϊ]ραίαπι 
ἀταράχους ᾽ποάεγαίος νετῖϊς ΡΏὨ]]Ε]- 
ΡῬἤ5. ἀξίποερβ τυρὸς δ᾽ ἔτ, ἃ Οπεϊῇ, 
νυϊραῖᾶ 'π ΠΊΔΓΡΙΠΘ ἃπποίδϊα. χαὶ 
δηῖε ὅσα οτηίτς ΑἸτοτγῖ, ὅσα ἔχουσιν 
εἰ ἀε τηουῖθυ5, υἱ ἰατη πὶ σαν λος 
λαῤεί. 

ὅσα ἄν] Ουεϊξ. οπλῆο ἄν ἢαθεῖ 
τυροστάσσοι. ΑἸτοτῖ. αὐτοῖς τσράττειν---- 
τυράττοι, ἴα ρτα (οτὶρῖο τσροστάστοι. 

1. ἐπεμέλετο) ΑἸτογῖ, ἐπεμελεῖτο. 
ἀείποερβ εὐχαριτώτατοι τηλ]εθαι 816- 
Ῥῃδηυς. ιάε δά ϑγπιροῆυπι 3; 9. 



οό ΟΥ̓ΒΙ ὈΙΒΟΙΡΙΙ͂ΝΑ͂ 

ταοηεβ ἃ ὅπως εὐχωριστότωτοί τε ὰ ὦ λόγοι ἐμβληθϑήσονται καὶ 
τη εγδία τ Ξ Χ 6 ι : ἿΦ γ μ᾿ 

Ογταβ, ἃς σσωρορμυῶντες εἰς τἀγαθόν. 
εἰ σεῖε- ᾿ ἘΠῊΝ ᾿ ᾿ς ἊΣ ξ 53. ν") σον 7 
τ εἰ τόνδε τοτὲ τὸν λον ον" Αρώ γε, εῷη, ὦ ἄνδρες, ἐνδεέστε- 
ΡΙΟΠΗΐ. ὦ ΟΕ “ "- - εἰ ἸΟΤΣ «“ ᾽ 

Ετρθο οα τὰ ροί τι ἥμων διὼ τοῦτο Φαΐνοντωι εἰνο! οἱ ετῶϊροι, ὁτέ οὐ 
ΠΑΥΓΘΙΊΟΠἐ5 (2) Ν ΔΓ Ν Ζ΄ .-»» ἿΝ ἠδὲ 37 δὴ 7 

ἀς ἴαταίταις τσεπτεδευντῶν τὸν ὠυτὸν τρόπον ἥμιν; ἡ οὐδὲν ὠὡρῶ διίοίσου- 
εἴ νεοοτάϊα ε “νΨ »ὔ ᾽ -“ωμ ΄ 27 ε͵ » ῳ 9 

Ῥεγίασαπι σὲν ἥμψων, οὐτε ἐν τῶις συνουσίώιίς, οὐτε οτῶν ἀγωνίζεσ. οί 
Ῥτὶνδττη ι Χ ΄ ως. , ἑ Ν 
ἰηπίια- 2 ὥρος τοὺς πολεμίους δέη; Καὶ ὁ Ὑστάσπης ὑπολαβὼν 
τοῦ “" 3 3: Ἔ »“ ΄ 2 5 ἊΝ 7 

τεατ- εἰπεν Αλλ ὁποῖοί μὲν τίνες ἐσόντῶι εἰς τοὺς «πολεμίους, 
ὈΔΏΓΟΓ ΔῸ τ 93) ᾽ 7, ᾽ ΄ »“ γ ͵7 

ΕἸΠΕ ουπὼ ἔγωγε ἐπιστωμῶι ἐν μέντοι τή συνουσίοω δύσκολοι, 
Ονταβ ηαΐ- Ν Ν Ν: Ν 5 . οροΠοΠ 7 ᾽ ΄, 
τ Ἐ  ἀι νῶι μῷ τοὺς Θεοὺς, ενίοί ὠὡύτων ἤδὴ ὑλώμυ τρῶν 
Ἰοςοϑ ἐε- 
νη} 7η- μέν. χε, ἔφη, Κυαξάρης ἔπεμψεν εἰς τὴν τάξιν ἑκάστην 
ἀε, ροῖ 
ΕΠ ἱερέια, καὶ ἐγένετο ἑκάστῳ ἡμῶν τρία κρέα ἥ καὶ πλείω 
ἄἀδτὴ ἀἐ 

ΡΓΘΟΤΉ 115 α1- 

᾿ΑφΦίκετο δ᾽ οὖν καὶ εἰς 

τῷ ταεριφερόμενα. Καὶ εἴρξαθε μὲν δὴ ἀπ᾽ ἡβν ὃ μώ- 
ἐμαφν 

αν κιάσεν τ: τὴν πρώτην περίοδον περιφέρων ὅτε δὲ τὸ δεύτερον 
Ἰαάμπτη [εἴ-- 

; 

ἐαχησος πρττν εἰσήει τεριοίσων, ἐκέλευσα, ἐγὼ ἀπὸ τοῦ τελευταίου ἄρ- 

νοραϊ, ὁ ΟΥ̓ κκαὶ αν ς δ " Χ εἥ 

4 χεσϑθϑαι, καὶ ἀνώπωλιν τοεριῴερειν. Λνωκρογων οὖν τις 
»" "ς: Ὺ Ν᾽ ᾿ ΄ »“ὦ᾿ 

τῶν κατῶὼ μέσον τὸν κύκλον Ἰὐλόμων νι... σιραδμεω, 

Μὰ Δί᾽, ἔφη. τῶνδε μὲν οὐδὲν ἴσον ἐστὶν, εἴγε ἀφ ἡμῶν 

τῶν ἐν μέσῳ οὐδεὶς οὐδέποτε ἀρξετραι Καὶ ἐγὼ ἀκού- 

σῶς ἠχϑέσϑην τε, εἰ τι μέιον δοκοίη ἔχειν, καὶ ἐκάλεσα 
2 ᾿ν" ΟΝ ᾿ ΄ ε Ν 7 ᾿ς ἄν Βο, 3 7 

εὐθὺς αὐτὸν ρος ἐμε. Ὁ δὲ μῶώλω τουτὸ γε εὐτώκτως 
ς 7 ε Ν ὩΣ 7 ἮΝ Ἂς ε »“ 

ὑπήκουσε. Ὥς δὲ τὼ ταεριφερόμενω ἥκε ρος ἡμᾶς, 
. Η ὺ , 7 δ ν ͵͵ 

ὥτε, οἰμῶι, ὑστάτους λωμίβάνοντας, τὼ σμικρότατω λε- 

οἱ ἱταῖροι) Τὰ σὰπὶ Πἰτο (ΟΔ ΌΤΙ εἰ 15 ἑκώσσῳ ἡμῶν πρία καὶ πλείω, [εὰ σοτ- 
(στὰ αυὑο 1 εἰἀεηῇ5, ἰεῖε Νὰπ σοεηβ 
τἀ ῬοΙρῆγυγ. Ρ. 111.) Μυτεῖαβ ῥτὸ 
ἕσεροι ΝΡ ΑΤΙ, αἵ Ἰαγα πῇ (δξὶ, σ. ἑταῖς- 
ροι ψΟσΔΠτΟΥ Ρ]ΕΌεΙ: Ῥεγίθο παης οὐ πὶ 
ορτἰτηατῖθδιι5. τα Πα ηῖς5. εἶνα, ΟΤΆΪΤΕΙ 
ΑἸτοτῇ, 

διοίσουσι] Ουε], διοίσειν. 
2. ναὶ μὰ] ΑἸτοτῖ, οὔλας ναὶ, ἀεὶ π- 

(εΡ5 ἤδη αὐσῶν οταἸΠῸ ἔνιοι. (σα ο] ἢ, ἤδη 
ἃ τηᾶηὰ σοτγοέϊοιια Παθεῖ, ηποὰ ἃ 
ῬΠΠΠεὶ, ἸἰΌτο δἰίατα αὐίαϊτ. 

ἐγένετο ἱκώστῳ) Ουοϊῇ, ἐγένοντο κρία 

τεέϊου ἐγένετο [ρτὰ ἰοτρῆϊ, εἰ ροῖ 
τρία ̓ ηἴεγαὶς ἤἥ. 

μὲν δὴ] Ουε]ξ, δὴ οπλχίτεῖς, 
3. κατακειμένων] ΑἸτοτί, ἀνακειμί- 

νων. 

ἀφ᾽ ἡμῶν] Οπε]ῇ, ἀφ᾽ ἡμῶν γε αἵ ΑΙ, 
ἀείποερβ τε ροῖ ἠχϑέσθην οπηϊτεῖς, 
Ροῆξα δοκοίη ἐσ Αἰτογί, ἀβάϊ ργοὸ δὸο- 
κοιᾶν. 

τοῦσό γε] Ουεῖῇ, οαπὶ ΑἸτοτῖ, μάλα 
γε τοῦτο. ροῆεᾶ οἴομια τε], 

πΨΟ  ΨΝΗΝΝΝ 
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᾿ ΄ κῊ » “" ᾽ »᾿ 7) Ε ΒΣ 

λειμιμένα ἦν" ἐνταῦϑα δὴ ἐκεῖνος στάνυ ἀνιωθεὶς δήλος 
ΝᾺ ᾿ - -»“ ὰ δ ΕΝ; ἢ “ 

εὙένετο, καὶ εἰπε πρὸς ἑαυτὸν, Τῆς τύχης, τὸ ἅμε νυν. 

κληθέντα δεῦρο τοχθλν Καὶ ἐγὼ εἶπον, ᾿Αλλὼ μὴ Φρόν- 4 

τιζε' αὐτίκα γὰρ ἀφ᾽ ἡμῶν αὖ ΕΜΑΙΣ καὶ σὺ πρώτος 

λήψη τὸ μέγιστον. Καὶ ἐν τούτῳ περιέφερε τὸ τρίτον, 
«“ Ν 5 - Ὁ “" " “ 3} 

ὅπερ δὴ λοιπὸν ἥν τῆς περιφορῶς᾽ κοὠκεῖνος ἔλαβε μετ᾽ 
μι 7 ε 3... ἃ 3 ᾿ 4] 3 ἐμεὲ δεύτερος. 'Ὡς δ᾽ ὁ τρίτος ἔλαβε, καὶ ἔδοξεν αὐτὸν 

-“ὦ"᾿ ς "»" -»-ω ᾶς Β ς μὴ 

μεέϊζον ἑαυτοῦ λαβεῖν, καταβάλλει, ὃ ἔλωβεν, ὡς ἕτερον 
4 ς ψων ᾽ 3 9. ΔᾺ 9 

ληψόμενος. Καὶ ὁ μώγειρος οἰόμενος αὐτὸν οὐδὲν ἔτι 
-“»᾿ ΕΩ 77 ΄ “Ὁ “ ἃς -. 

δέσϑαι ὄψνου, ὥχετο παραφέρων, πρὶν λαβεῖν αὐτὸν ἐτε- 
»Ἥ ς “ ὙΨ Ν 7ὔ “ 

θον. Ἔνταῦϑα δὴ οὕτω βαρέως ἤνεγκε τὸ πάϑος, ὥστε δ 
ΕΎΡ. Ἃ πς ΒΑΣ 5 ΄, Ξ ὲ . ἂν ἮΝ 

ἀνήλωτο μὲν αὑτω, ὃ εἰλήφει, ὄψγον, ὃ δὲ ἔτι ὠύτῳ λοιπὸν 
4“ -ΨψΨΣ Ἂ χὰ ἴχ “-, -“,ἝἾΧψ » »“ Ρ 

ἥν τοῦ ἐμβάμματος, τοῦτό πως, ὑπὸ τοῦ ἐκπεπλήχιαι 
᾿ ἕ γώ 7 Ἐν ον 

τε καὶ ὀργίξσϑιι τῇ τύχη, δυσφορούμενος ἀνέτρεψεν. 
ε λ δ ε ε Ἔ 7 ν « ψω 4 δ Ὰ ἐδ 

Ο μὲν δὴ λοχαγὸς, ὁ ἐγγύτατα, ἡμῶν, ἰδὼν, συνεκρύτησε 
ΧΝ »"»" »“»ἭἪᾺ ΄ ᾽ 

τε τῶ χέιρε, καὶ τῷ γέλωτι ηὐφραίνετο. 

δῆλος ἐγένετο} Ουεὶῇ. δ. ἦν---οὐρὸς 
αὐτόν. φοῆεᾶ δευτεροτυχεῖν, αὐθΡ ἰε. 
δϊῖο εἴα ἴῃ πηδΙρίηθς [6οη6].᾿ εἴ 
5Ι6ΡΏ. “δπποιατὰ φῇ, 

4. αὖ , ἄρξεται) ἔχ Ουεϊῇ. εἰ ΡΏ1]ε]- 
Ρθο. αὖ αἀάϊάϊι Ζειηε. ροῆεα ἐν 
σοσούτῳ νυ ϊσαῖυτη ε Βοάϊ. εἰ Οαε), 
ςοτγεχίς Ζειαπε. 

τοεριξῷερ:} ἴα. ὁ μώγειρος, ηυἱ εἴ ἴπ 
ἄρξεται Ἰπιε! ]ΠἸρε πᾶ γαῖ, ΡΠ ΕἸ ρ ἢ 8 
“τεριεφέρετο ἰδρῚ δ ν]άδιατγ, ασαοά οοη- 
Ἴδοῖς οτίαπι Ματγείαβ δάάϊτο σὸ δυι1- 
οαϊο. 

αὐτὸν μεῖζον ἑαυτοῦ) Ἐχ Ουε!ῇ, αὐ- 
“σόῦ ἀξάϊτ Ζειπε, [εἀ 15 οπῆς ἃΠπΠη0- 
ἴτε ἰεδλοπθπ ἴῃ ᾿ρίο τεχία (οὐϊςο 5 
εχῇαηϊοιη κῷτ᾽ ἔδοξεν αὐτῷ μεῖον λα- 
βεῖν' κατέβαλεν οὖν, ὃ ἔλαβεν, ὡς. ῬὨϊ- 
Ἰε]ρῇυβΒ ἰάετη ἔδεγε νει: οὐ δι 
νη εΠ7ε1 ἐκίσμμη σερλ[16,, οὐ (ογημηη, 

ψμοά σέῤεγαϊ, ῥοίμῖ!, αηφμα. ΜΙΗΪ 
ἴῃ νυϊραΐα ῬτΙοποῖηεη δῖ5 ρΡοῆῇίαπι 
ἀϊρ! σεῦ, αἱ ἔδοξεν ᾿ΓῸ ῥμέαν! : αυᾶ- 
ΤΕ ῬΙΟΌΟ Ἰεξεϊοπεπα Οὐοαϊοἰ8 ἴτὰ ἔξ 
τεβέϊατη : ὥς δ᾽ ὁ σρίτος ἔλαβε κᾷτα 
ἔδοξεν αὐτῷ μεῖον λαβεῖν" καταβάλλει 
οὖν εἴς, 

ἄρταμο!)] [τὰ ρῖὸ μάγειρος συΤᾺ 

3 μι ΄ 

Εγω μέντοι, 

Οὐ], (ΟἹ δοσεάϊτ Τοιάεηῆς τοίϊα 
Μαϊοκεηδγίο δὰ Ηετοάοι, ρ. 590.) 
Ζειηδ. ἀείποερϑ ΟΥ ΗΠ οἰόμενος [ὰη- 

τἰπᾷ οὐδὲν αὐτὸν ἔστι δεῖσϑαι. Οαῆἤδ]ῖο 
ἀεαάϊς νομίσας οὐδὲν αὐτὸν ἔτσι δεῖσϑαι. 
Εχ ΑἸάϊπα (σαπὶ ηυ Οπεϊῇ, εἰ Α]- 
τοτγῇ.) οἰόμενος τε ταὶς διθρμδηα5. 5ε4 
ΡΓῸ οὐδέν σι εχ ]υητίηα εἰ ΡὨΠ]ΕΙρΡΗΪ 
γνογῆοηξ οὐδὲν ἔτι Ροία!. ΑἸτοτῖ, οὐδὲν 
οἰόμεενος αὐτὸν δεῖσθαι ἔσι ὄψου. 

5. ὥστε ἀνήλωτο) (ἀτηεξτγατῖας δὲ 
Τιεοηοϊανίαβ ΡοΙ͂ ὥσσε Ἰηϊεγργείαπάο 
ἸηΓγυηΐϊ ὅτε ναὶ ὡς. 

ἐμβάμματος) [τὰ ρῥτὸ ἐμβάσπεσεσθαι 
οὐ πὶ Ματγεῖο [οτρῆι Ζειηα. 

δυσϑεπούμενος  ΗΟΟ ΡΓῸ δυσφορούμε- 
νος Εχ Ουε]ῇ. εἴ πιαγρίηθ ϑίερῃ. δὲ 
δ οπο]. γειειταῖς Ζεαηθ, τλα]6 τἀ πη6 ἢ 
ἰητεγργείδίαβ, σαδῇ Ἰάεπὶ οὐπὰ δυσ- 
φορούμενος ἤρηϊῆοάτει ἢ. 1. Ροῆεᾶ 
ἀνέσαρεψεν εξ ἴῃ ΟΕΙΓ, ἀνέτριψεν οἵξ 
ψί τὴ ΒΙγ] ηξ. εἴ ΠΠΠρτ. 

σε τὼ] (με! ῇ, σε ογλιε. με τὼ ΑἸ- 
τοτί, 

σῷ γέλωτη ἘΠ᾿ νεὶ γήψμ: ἱπάμίροδα!, 
νεὶ γἱάϊοιίο ἀεἰρεαῤαίαγ. Μάτρο δίερῇ. 
εἰ Ιδοποὶ, τῷ λέγοντι Ὠαῦεῖ, ποίοίο 
πηάε. 

Η 



οϑ ΟΥ̓ΒῚ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝΖ 
9, 7 ͵ 5 Ἂλ Ν 5».-Ν ᾽ Ι ι 

ἐῷη, προσεποιούμην βθηττειν' οὐδὲ γῶρ αὐτὸς ἠδυνο μήν 
Ρ ἢ νξ ΄ »΄»κυ Ὶ ͵ εὐ »“ -. 

κωτέχειν τὸν Ὑελωτῶ. Τοιουτον μὲν δὴ σοι, ὦ Κυρε, ἐνῶ 
δ »“»Ὕ ς 7) » Ἂ ἣν 95 Ἐ ἊΝ; Χ δὸ 7 τῇ - τῶν ετωίρων ἐπιθεικγύω, εῷη. σι μὲν θη τούτω, ὠσσπὲρ 

ΓΙ Ἶ Ε "»"; 7 ΄ Π]) »"ν 7 ἊἋ 

εἰκὸς, ἐεγελώῶσων. Αλλος δέ τις ἔλεξε των ταξιάρχων 
ΓΝ Ν Ν 93) ον -“ « 9) « 7 

Ουτος μεν δὰ, εῷη, ὦ οἶα, ὡς ἐοίκεν, οὑυτω δυσκόλῳ 
ὌΝ.» 

ἐνετυχεν. Ἔγω δὲ, ὡς σὺ, διδάξως ἡμᾶς, τὼς τάξεις 

ἀσειρεμαιμια,. καὶ ἐκέλευσας διδώσκειν τὴν ἑαυτοῦ ἕκα- 

στον τώξιν, ἃ πταρὼ σοῦ ἐμάϑομεν, οὕτω δὴ καὶ ἐγὼ, 
-- « » τὰ Ἁ ΣῚ 7 χ4 ἊΝ 

ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι ἐποίουν, ἐλθὼν ἐδίδασκον ἕνω λόχον. 
Ἐ Ἂς Ὁ »"Ἅ» 7 ἴω » ᾽ 

7 Καὶ στήσως τὸν λοχαγὸν πρῶτον, καὶ τάξας δῆτα ἐπ 
ἄν ων "7 ͵7, Ν Ἂς "7 Ἕ γ) »" 

ὠυτῷ ἄνδρο νεωνιῶν, κ͵ὶ τοὺς ὡλλους, ἡ ὠμῆν δέιν, 
5 Ἂν 3 μι ὦ " ἊΝ 7 

ἐπείιτὼ στῶς εκ τοῦ ἔμπροσϑεν, βλέπων εἰς τὸν λόχον, 

Καὶ 
ς ᾽ ͵7ὕ ςε ᾽ "“.Ω. Ν “ »“΄χ»" 

0 ὠνηρ σοι ὁ γεωνίως εκεῖνος, προελθὼν του λοχώγου ἐμ- 

ἘΡΡ » Δ Ἂς Ἐπ ... ." 

ἡνικῶ μνοι ἐδόκει κῶώιρος εινῶΐ σροιεένοῦι εκελευσῶ. 

Σ 7 » ͵)ὕ 
προσϑεν, σροτεέρος ἐπορεύετο. 

ϑρωπε, τί ποιεὶς ; 
Ψ 5» Χ “ 

κελεύεις. Κωγω εἰσον" 
5 Ν ἤ ..7 

ὡλλωώ πώντας, προίένωι. 
Ν Ν ἮΝ Ζ ε 3 2 δ, 4 

στραφεὶς πρὸς τοὺς λοχίτας εἶπεν, Οὐκ ἀκούετ, 

πασέχεν})] Οατὰ Οαεϊῇ. 
Ζευπε. 

ὦ Κῦρε, ἵνα) σαε]ξ, ἕ ἕνα, ὦ Κῦρε, τῶν 
ἱτίρων, [εὰ οοττδέϊα πη ἱ ἑταίρων, ΑἸτοτῇ, 
μεῖν «οι σόι, Κῦρε, ἕν λέγω σῶν ἑταίρων 

εἴο. οπο ἔφη ροῇ ἐσιδεικνύω, ηαοά 

ἔεοϊα εεαπὶ ΡΠ] ΕΙ ρα. 
6. ἰσπὶ---σούτῳ)] [τὰ ϑίθραπῸ8. ῥΓῸ 

τοῦτο, ηυοά εἰ ετἰαπὶ ἰπ Ουεϊῇ. Ὁ] 
ΟΟΥΓΟΟΙΟΥ ν ἰηΐεγαϊ, αὐ εἢει σοῦτον. 
Ἑαά. ρτγίπιθ σούτων. 

δυσχόλῳ ἐνέτυχεν) [τὰ ΡΓῸ δυσκόλως 
ἐσέσυχεν εχ [ἰὐγο Οδῦτε 15 διε ρῃᾶ- 
Ὧὰ5, 6 Ουεῖῇ. Ζευπε : δοσεάϊε ΑἹ- 
ἴοτί. δυσκόλοις τηαϊεῦαὶ Μαυτεῖαβ. ὦ 
Κῦρε, ἔφη ΑἸτοτέ, 

ἀπέπεμψας) Ουεϊξ, ἔπεμψας, αἱ 
ῬΒΠΕΙρΡΉ 5. 

δῆτα ἐπ᾿ αὐτῷ) Ουεο]ῇ, δὺ-τταὐσόν, 
[πὰ σοττισιαγ αὐσῷ, εἴ πηᾶῖρο δῆτα 
Δηηῃοίαϊ, ἀείποερβ ἅ φόμην, αρτᾶ 

κατασχεῖν 

ΟΣ Ξ Ὁ ες ὁ 

Κώγω ἰδὼν, εἶπον, Ὦ, ἂν- 
δ »} τ “ εν 

Καὶ ὃς ἐφη᾽ Προέρχομωι, ὥσπερ σὺ 
᾿ 4“ Ἃ Ν ᾽ Ν ͵7 3 ΄ ᾿ 

Αλλ᾽ ἐγὼ οὐ σὲ μόνον ἐκέλευον, 
ς ἣν 3 7 “ 

Καὶ ὃς, ἀκούσως τουτο, μετα-- 

ἔφη, 

(οτὶρῖο ἥ. Νοπηῖπας τἰγοπεπλ ρΪο- 
Ὀεϊα πὶ ἄνδρα νεανίαν. 

εἰς σὸν λόχον) Οε]ῇ, λοχαγωγὸν, 
[εἀ {γ114 08 γω Ραηξεῖβ εἰ ποίδϊα, εἰ 
Δηποίαϊα Γοτὶ ρίαγα λόχον. Ῥοβῆεᾷ προσ- 
ναι Ἑαάά. ρτὶπιϑθ, αποά οοιτεχὶϊ 
Ἐξοποὶ]. ροβεποῦ : τυροϊ ένα, εἰϊαπη 
Οαυε!ῇ,. Βοάϊ, ΡΒ ΕΙΡΗΙ ΠΙὈδγ, εἰ εχ 
οοτγαξιοπα ΑἸτοτέ, 85: πη }}τογ ρα ϊο 
ΡΟ νυϊραῖα πὶ τυροσελϑὼν οοτΙεχὶΐ 
ϑίερῃδπα5. οἂἱ δοσεάϊτ σας]. ΒοΑὶΙ. 
ΡΏΠΕΙ. 

λοχαγοῦ) Ουε!]ῇ. λοχαγωγοῦ, {γ}18- 
85 γω Ρυηῃέξι!5 [ρΡροῆτῖ8. εἴ ἔμαρο- 
σϑὲεν ἃ οοτγθέϊογε ἀδθσηὰπη δάαϊῖο. 

ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ] Οσυε!ῇ, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ. 
ἀείποερϑβ τυροσιέναι ἴῃ εοάεξτη σοττίρ!- 
ἴὰτ, φᾷ εἢ Ἰοέϊιο ΑἸτοτῇ, Π τὶ. 

7. τοροελ")ὼ»] ΑἸτοτέ, τρφιλϑὼνας 
καὶ ἰδὼν εἶ: εἰστοι. 

λοχίτας) Βτιοάδους ἴῃ ᾿ἰ τὶς αἰϊᾳυοῖ 



Τ1ΒΕΒ Π. ΟΑΡ, ΠΙ. 99 
͵ ..., Υ ς » Α 

προστάττοντος προϊένωι πάντας ; Καὶ οἱ ἄνδρες πάντες 
Ν Ν 7 Ἂς » Ἂ" Ν ἌΓ ἢ 

παρελθόντες τὸν λοχαγον, ἡεσῶν ὥρος εἐμϑε. ᾿Επεὶ δὲ ὁ 8 
Ν ᾿ οἷς 5 Ρ : ᾽ Ψ ὩΨΗΝ 

λοχῶώγος αὑτοὺς ἀνεχώριξεν, ἐδυσφόρουν τε, κῶὶ ἐλεέγον, 
΄ »᾽ ͵ »Ἢ ς-ς [- Ν Ἄ “5 

ποτέρῳ χρή σείϑεσθαι ; γὺν γῶρ ὁ μεν κελεύει σπροίενωι, 
« ΕἸ » ΕΣ ΕἸ ἈΝ Ψ » Ὰ “οἃ«. ͵7] γῳ, 

ὁ δὲ οὐκ ἐῶ. ᾿Ἐγὼ μέντοι ἐνεγκὼν ταῦτω πρῴως, ἐξαρ- 
»΄»-᾿ Ἂν» “Ὕ’ ν .»ὦ35ν᾽ 37 οτ 

χῆς αὖ κατωχωρίσας, εἶπον, μηδένα τῶν ὄπισϑεν κινεὶ- 
Ν Ἀ ε ͵, ο΄. ἕν 3 ἝΝ -“ 7 εἰς ἦν 

σϑαι, τριν ὧν ὃ τρόσ!ϑ εν ἡγήται ὡλλῶ τοῦτο μόνον ὀρον 
7 » ͵, -“ ς [ ᾽ τῇ 

πάντας, τῷ τρόσϑεν ἕπεσθαι. Ὡς δὲ εἰς Πέρσας τὶς 9 
᾽ Ν Ξ Ν ἩΥ τς ΄ μδὉ  9: Ἰς 
ἀπίὼν ἤλϑε ρος ἐμέ, κ͵ὶ ἐκέλευσε μὲ τήν ἐστιστολῆήν 
δ »“» ὰ 5} 7 ΠῚ Ν ς Ν ᾿ γδὶ 

ούνωι, ἣν ἔγραψα οἴκαδε, κὠγω (ὁ γὰρ λοχαγὸς ἥδει, 
«.“ 9} Ξ Ἐ Ν ᾽ μ᾿ ΠΝ Ζ 5 

που ἐκείτο ἢ ἐπιστολή) ἐκελευσῶ, ὠὐυτον δραμόντα εἐνεγ- 
"- ἊΣ » 7 « ᾿ ΝΡ « Χ ΕῚ .ο- 

κειν τήν ἐπιστολήν" ὁ μεν δὴ ετρεχεν" ὁ δὲ νεωνίως ἐκεῖνος 
.«“ »“ » ἃς ΜΙ ΤῈ ,Ὺ᾿ » ».- 7 

εἵπετο τῷ λοχαγῷ, σὺν αὐτῷ τῷ ϑώρωκι καὶ τῇ κοπίδι" 
δ΄ ἃ Χ “ " Ν 3 »“ Ρ 

καὶ ὁ ἄλλος δὲ τᾶς λόχος, ἰδὼν ἐκεῖνον, συνέτρεχε" καὶ 
“" ΕἾ » Ἂ 2 Ξ -«“} 9» «“ 

ἥκον οἱ ἄνδρες ᾧεέροντες τὴν ἐπιστολήν. Οὐτως, ἐφή, ὁγε 
“κι ͵΄ , “᾿ , ἊΝ Ἂ »“" ε δ 

ἐμὸς λόχος ὠκριβοι σοι πώντω τῶ τωρῶ σου. Ο, μέν το 
Ν Ε «ς ΝΙΝ 2 υξ βίοι Ὁ, ῸὉ»" ᾿ » ΕῚ 

δὰ Φλλοι, ὡς εἰκὸς, ἐγέλων ἐπι τὴ δορυφορίῳ τῆς ἐπίστο- 
ων ε Ν »Ὺ με “Ὁ ΄ο΄ 7 .« 

λῆς. Ὁ δὲ Κυρος εἶπεν, Ὦ Ζεῦ καὶ πάντες ϑεοὶ, δίους 
Ε ς » 9} 2 δ ς » Ι «“ "Θ. 7] 

ὥρώ ἥμεις ἔχομεν ἀνόρως εταίρους : Οἱ γε εὖ ἐερώπευτοι 
᾿ «“ 5» “ἢ Ν φ' ἮΝ 3) ὡς τ; 

μὲν οὕτως εἰσὶν, ὠστε τινὼς αὐτων ἔστι καὶ μεκρῳ ὄψω 

λοχαγέτας τερετῖξ, ἀείποερ Οὐε]. ἀκριβοῖ σοὶ] ΑἸιοτέ, ἐμὸς σοὶ λόχος 
λοιδορουμένου (ἴὈρτα ἴοτὶρία νυ]ρατὶ) 
τοροϊ ένωι, ἔφη, τσάντας κελεύει. 

ἐδυσφόρουν τε) 1ὰητ, Βτγ]. ΜΕΙ. Α]- 
τοτῇ, ἐδυσφοροῦντο. Οὐε]ῇ, εἴα πὶ στε 
οταϊτεῖς, ἀδῖησερ8 τυείσεσϑαι, Βα. ρῥτὶ- 
τη88, χρὴ τσείσασϑαι ϑῖ6Ρῃ. τοείϑεσθαι 
εχ Ουε!. εἰ ΑἸτογί. ἀεάϊι Ζευπε: 
τείϑεσϑαι. νῦν μὲν γάρ. 

᾿Εγὼ μέντοι] Οπεϊῇ, καὶ ἐγὼ μέντοι 
οὐχ ΡΠΠεὶ. 

ο αὖ καταχωρίσας) Ουε!ῇ, αὐτίκα 
χωρίσας. ἴεὰ οοττεξϊοτ ρΡοΗ αὐτίκα 
αὐάϊάϊι κατά. ἀείποερβ ἡγεῖται, Βαά. 
ῬΓΙΠη86. τυρὶν ἂν τσρόσϑεν ΑἸυοτῇ, ἀεϊπὰς 
τὸ ἰὼ πμν ἀδι. 

9. δοῦναι] Ροδ οἴκαδε οοἸϊοοδί ΟΕ], 
ἀείποερϑβ Ρτὸ ὁ δὲ νεανίας ἐκεῖνος εἵπετο 

 ΑἸτοτῇ, ὁ δέ σοὶ μετ᾽ ἐκεῖνον ἕπεται. 
δὲ τᾶς λόχος Ουε]ξ, δὴ λόχος πᾶς. 

ἀκριβοῖ τσάντα. 

10. ἔχομεν ἄνδρας] ΑἸ οτί. 
ἔχομεν ἑταίρους. 

οἵ γε] τὰ ΑἸά. ῬΏΠΕΙ. αμεῖ, εἰ 
5: ΡΠ Δ ηι5. εἰ γὰρ οὐτὰ 7ππτ|., ΑἸτοτῇ, 
Ζεθπε. Καρρεῃ εἴ γε τηα]εραῖ, σοπ- 
Ρᾶτᾶπς Μειηογδῦ. ἵν. 3, 12. υδ] εἢ 
σοὶ δ᾽ ἐοίκασιν, ἔτι φιλικώτερον ἢ τποῖς 
ἄλλοις ἔχειν, εἴ γε μηδὲ ἐπερωσώμενοι 
ὑπό σου τοροσημαίνουσί σοι. ΑΌΙΪ Ετηεὶ 
εχ Οοάϊοε ὑπο ο΄ γε εὐϊάϊ. ΜΙΠῚ 
Ζευπίαηα ἰεέξϊο το] εσατὶ ροῖδβ ποῃ 
νιἀεθαῖατ. 

ὥσσε σινας] ΑἸά, ὥστε εἶναι αὐτῶν 
καὶ μ. ὁ. ταμπόλους φίλους ἄνακτ. 
ὥστε σινας αὐτῶν, ἐστι κ. μι. ὁ, τοάνυ ἀν. 
φίλους. ἴαϊς ᾿ρίτατ τη Οοάϊοε ΑἸάϊ ἀὰ- 
Ῥίεχ ἐοστιρίυατα. ῬἘΠ]ΕΙΡΏΙ νεγῆο Ὧα- 
Ὀεῖ μέ πο ΕἼϊαπι οὐοηῖο πιαρημδ᾽ 
Η 2 

ἄνδρας 



1τοο ΟΥ̓ΕῚ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝ “Σ 

πάνυ ἀνακτήσασθαι [φίλους]: πιϑανοὶ δὲ οὕτως εἰσί 

τίνες, ὥστε, πρὶν εἰδένωι τὸ προσταττόμενον, πρότερον “πεί- 

ϑόνται. 
ΕῚ ἊΝ δ ᾽ - ͵ ἊΝ αἴ ἴω ὀ 

Εγὼ μὲν οὐκ οἴδω, ποίους τινὰς χρή μῶώλλον 
327 Ν ͵7 9 ε Ν ἈΝ 

11 εὔζασϑαι, ἡ τοιούτους, στρατιώτως ἔχειν. Ὃ μεν δὴ 
»᾿ τ »"»ἭἪ «΄ 5 ΄ Ν Ν ἣν 

Κυρος ὥμὼ γελῶν ὀὐτως ἐπήνεσε τοῦς στρατιώτως. 
ΕῚ Χ ἴω] » εἶ ὁ ζ΄ ὮΝ Ἂ“" ἤ » 

Ἐν δὲ τῇ σκήνη ετύγχωνε τις ὧν τῶν ταξιώρχων, 

Αγλαϊτάδος ὄνομιω, ἀνὴρ, τὸν τρόπον τῶν στρυφνοτέρων. 

ἀνθρώπων" οὗτος ὡδέ τως εἶπεν. Ἦ γὰρ οἴει, ἔφη, ὦ 
“ . ἴω Ἅ -“" ΟῚ ἣν τ 

Κῦρε, τούτους ἀληϑη λέγειν ταῦτω ; ᾿Αλλῶ τί μὴν βου- 
3 « “" 5- "  ΌΣ : 9 

λόμενοι, ἔφη " Κυρος, ψεύδονται ὲ Τύ δι ὥλλο γέ, εη, 
᾽ Ἂς ΄ κυ 3 Ρ, ς “" ᾿ς 

εἰ μὴ γέλωτα ποιεῖν ἐθέλοντες ; ὑπὲρ οὗ λέγουσί τε 
-“ Ε τ 

τώταυτω, καὶ ὠλωζονεύοντωι. 
" ὍΣ » , τ , 
ἔφη" μηδὲ λέγε ἀλαζόνας εἰνωί τούτους. 

Καὶ ὁ Κῦρος, Εὐφήμει, 

Ὁ μεν γὰρ 
3 σ΄λ 9 ““Ό. “ 4, τ ΕΗ 

ὡλαζῶν ἐμοίγε δοκέι ὄνομιω κέϊσί᾽αι ἐπὶ τοῖς προσποιου- 
΄ ΄ ᾿ » .» » ΄ 

μένοις καὶ τὐλουσιωτεροίς εἰνω!, ἢ εἰσι, καὶ ἀνδρειοτέροις, 
2 ἃ ἊΝ ς 7 Ε ς ΄ 

καὶ ποιήσειν, ὦ μὴ ἱκωνοί εἰσιν, ὑπισχνουμένοις" καὶ 
-“ρ "»" τ .« -»" »ὝἪ ἰγ4 ᾳ 

ταῦτω, φανερόις γιγνομένοις, ὅτι τοῦ λαβεῖν τι ἐνεκῶ 

καὶ κερδᾶναι σροιουσιν. 

ἡηηραγιμηι ἩμηοΥμς 1 αΉΙ]Ο1 147 φιθαΐ 
ἡπάμοῖ. Δαπῖϊηα ὥσεε 
ἔστι κι μι. ὁ. τυάνυ ἀν. ᾧ. (γι εξ, ὥστ᾽ 
εἶναι αὐτῶν. (εὰ Ρροῦ εἶναι οφοτγεέζοι ᾿π- 

{εγαϊῖ τινάς. Βαάεηῇβ ΠΠἰετ τσάνυ τσολ- 
λοὺς ἀνακα. Ὠδῦεθαῦ : ΑἸτοτγῖ. ὥστε 
σίνας αὐτῶν εἶναι-τ--σσαν. ἀἄνακε. φίλους. 
[εἀ τοόλλους εἰ ΤὈρτὰ [στρα πη. ΘτΈΡῃ. 
εὐϊάϊι ὥστε εἶναι αὖ. καὶ μ. ὁ. τσαμ- 
πόλλους ᾧ. ἀν. Νιάετοτ Οἰ᾽πι ἴῃ [1115 

{οτὶρεῖα Ἰεδεὶο ὥστε εἶναι αὐτῶν κ. μ.. ὁ. 
-τοαμπόλλους ναὶ τσάνν τυολλοὺς φίλους 

ἄνακτα. [αἰ ΠἙ, ἴῃ 4}115: ὥστε τινὰς αὖ- 
τῶν ἔστι καὶ τσάνυ μικρῷ δίψῳ ἀν. φίλους 
νεὶ καὶ μικρῷ ὁ. τσάνυ ἀν. φίλους. Ζευ- 
᾿Ὡἰὰ5 Φίλους (εο]αἤτ, ΄φαοπίατη Χεπο- 
ῬΏοη ἀναρτᾶσιδα, αἱ ἀνακσᾶσθαι ΔῸΓ- 
αὺε δἀαπέϊο νοσαθοϊο εο ἀΐσετγε ἴο- 
Ἰεδῖ. ' 

σοιϑϑανοὶ) ϑυϊάαβ εχ ἢ. 1. τεξϊε εὖ- 
σειϑεῖς ἸζΟΥρΡΓείααΓ. 

εὐξασϑα 1 πι|. ΑἸτοτῇ, ἐὄχεσθαι. 
αι, ταζιάρχχὼν} ἴτὰ ὑτὸ ταξιωρχῶν 

᾿ ἀν ς "οὶ 
ΤΖινῶᾶς ααυζῶων 

Οἱ δὲ μηχανώμενοι γέλωτα 

(ἃ σαξιάρχης) Θαεϊῇ, εἰ ΑἸτοτῇ, Ἰάξπη 
ἀείποερβ οὰπὶ ΒΟΑΪ. σσρυῷν. ἀεξαϊτ ῥτὸ 
στυφνοτέρων πῖῖπο. Ἐσαϊάεπι ααᾶτη 
τεραϊαπη νεὶ ἔρεοῖεπηὶ δὰ ροηΐθο {ε- 
σατὶ ἤπι νεΐογεβ Γοτρίογεβ νεὶ βτζδτη- 
τηδίϊοὶ ναὶ 1 Ὀγατῖὶ ἴπ αὐαγραηάὶς νὲ] 
Ρεγπιαῖδηαῖβ ΤΟΥΤῚ ἢ8 σαυφὸς, σαυφνὸς, 
στυφρὸς, σαρυφνὸς, ποπάθατη ροϊαΐ εχ- 
οορίταγα. [Ιητογῖπὶ νἱὰα δὰ ΤΊ τηθὶ 
ΟἸΙοῖδτ. Ρ. 237. 

οὗτος] Οὐυε!ξ, ὃς οὗσωσί τσως εἶπε, τί 
γάρ. Ζευπε ἱπάε οὕτσωσί τσερ τεϊα ἶτ, 
ῬΒΠΕΙΡΗ 5. ὃς ὧδέ τσως----τί γὰρ εα- 
Ρτοίμε. ἀείηοερβ ἀληθῶς τηᾶτρο 516 Ρἢ. 
48 Τογιρίατα ἔαϊε (συε]ῇ, ροῆξα οοτ- 
τεξϊα. 

ἄλλο γε] ἴπ Οαεϊῇ. οὔ τη γε 
οοτγτδέϊογ δή αϊαϊς, συοά ᾿Ἑααϊάξε πὶ πη 
ἀεπάἀοταγεπλ. εχ εοάεπὶ ἀδξίησερϑ μηδὲ 
λέγε Ρτὸ μὴ οὰπὴ Ζ. ἀεάϊ. 

12. λαβεῖν σι} ΟΥ̓ ΠΠ  Π δι ἴῃ Ἐάά, 
ΡΓ. Τρρίδνῖς ῬΠΠΕΙΡΠΙ ναγῆο, Βτο- 
ἄξοαβ, ϑτοΌθο 8, ΘΕ]. 



ΤΒΝΤΙ ΘΆΑΡΝ ΟῚ 

»-- »Ὁ᾿ ῳ } “Ὁ ε »" ἢ ἀν ϑχν ΞΖ 

τοῖς συγουσι μήτε ἐπὶ τῷ εωυτῶν κέρδει μῆτ επι ζημία 

τῶν ὠκουόντων μήτε ἐπὶ βλάβη μήδεμιω, πὼς οὐχ, οὗτοι 
» ἘΩ͂Ν 3 3 7 7 3 7ὔ ἘΣ 
ἀστεῖοι ὧν καὶ ευχώριτες δικαιότερον ὀνομάζοιντο μῶώλλον, 
Ἄς, ν ΄ Ν Ν » «“ ὁ 7 Ν 

ἢ ἀλαζόνες ; Ὁ μὲν δὴ Κῦρος οὕτως ἀπελογήσατο περὶ 

τῶν τὸν γέλωτα παρασχόντων. Αὖθις δὲ ὁ ταξίωρχος, 
φ ΟΝ “-» ΄ ἐῶν ͵ 2] Ύ ΤῊΝ 
ὃ τήν του λόχου χαριτίων διηγησώμενος, εῷη, Η σοὺ ὧν, 
ἘΜ “. 5 7, » 7 κ"Ὃ 

ὦ ᾿Αγλαϊτάδα, εἴ γε κλαίειν ἐπειρώμεθώ σε ποιέϊν, 
τ' Ν πιμρσν, “ 3) ΝΡ δαὶ καὶ 

σῴοσρα ὧν ἡμῖῖν ἐμεμῴου, (ὠσπερ ἐνίος κῶὶ εν ὠδῶϊς κῶὶ 
Ε ε ᾽ ᾿ »“ Ε Ψ ἴῃς: 

ἐν λόγοις οἰκτρὼ ἄττω λογοποιοῦντες εἰς δώκρυω πειρών- 
"7 ε » ἥ  Ν " λ . 5 τ 

τῶι ἄγειν") ὁπότε γε γὺν, καὶ αὐτὸς εἰδὼς, ὅτι εὐφραίνειν 
ν " , τον τῷ “ » 

μεν τί σε βουλόμεϑω, βλάπτειν δ᾽ οὐδεν, ὁμῶς οὑτῶς εν 
Ἂ, ΤΠ 5. Ὁ ἢ εξ.» 

Ναὶ μὼ Δι᾿, ἐῷη ὁ ᾿Αγλα- 
“-͵΄7 Ν 7 3 Ν Ν 2 ΤΩΣ “ ΄ 

Ἰτάδως, καὶ δικαίως γε ἔπει κωὶ αὐτου του Κλώῶιειν 
Ἂ 2 ρων Ἀτονν ἐν, ον 

καϑίζοντος τοὺς Φίλους, πολλῶχή ἔμοιγε δοκεὶ ἐλώττο- 
ὕ) 7 ς ΄ να Ἂ 

γος ἄξια διωπράττεσιϑαι ὁ γελωτὰ αυτοις μηχανωμνενος. 
Ω ᾽ν ἙἘἙ ἽΝ 3 » » ἈΝ 5» ο“Ὰ ΄ 

Εὑὐρήσεις δὲ καὶ συ, ἡν ὀρϑδως λογίφι, εμε ὠληθη λε-- 
Ρ' Ψ ε ᾿; .«» 7 

γοντω. Κλαύμασι μέν γε καὶ πατέρες υἱοις σωφροσύ- 
» ΝΝ 7, εἰ δα ον 7 

γήν μηχωνωντου!, κῶι διδώσκωλοι. σωϊσιν ἀγωθὰ μωϑη- 

πολλή ἀτιμία, ἡμᾶς ἔχεις. 

Ἂ Ψ 7 Ἂ ὌΝ 7 7 

μαωτω καὶ γόμοι γε πολιτῶς διὼ τοῦ κλαίοντως κωϑί- 
3 ΄ Ἂς ᾿ να 

ζειν εἰς δικαιοσύνην προτρέπονται" τοὺς δὲ γέλωτα μη- 

εὐχάριτες ΒιοΌδευβ εὐχάρισαοι, ΑἸ- 
τοτῇ, ἄν οὐλτῖτ, [π αἱὰ Ὠυ]ὰ5 εἴ 
δεΙΓΊΔη1ϊ εὐχάριστος νΕὶ εὐχιάριπος ΤΩΪΓΕ 
νατδηῖ οτιρίατατη ᾿ἰὈτὶ νείδιθβ, εἴ ἴῃ 
Ἰαάϊιοαπάο ἐο δαέξιαανῖε ετἰατη Η,. 
ϑίθρῃδη8. ϑεαθξβ μᾶλλον οὔηϊῆς 
ΘτΟΌδο5. αοά ἢ6Ο ἜρῸ ΓΕηΪΓΘγΘ ΤΏ. 

13. ταξίαρχος) ἴἴὰ ουτὴ Ζεαπίο εχ 
νετῆοπα ῬὨμεΙρὮΙ, σοπηρᾶγαία {εξϊ, 
6. Ἰοτὶρῆϊς δἰατη ὙΝ εἰῆκε ἢϊς εἰ ἤδείτη 
{εξι. 15. εἴ τ6. Ῥτο αὖϑως ΡΠΠΕΙΡΗΙ 
νεγῇο αὐτὸς ἐχρτεῆϊι, φαοὰ πηαγρίηὶ 
ΔΠΠ}ενὶῖ Βιερῆδηυβ. 

ἦ που ἄν] Ουεϊξ, ἀείποερϑ ἔφη ἰπίε- 
τῖϊ, ᾳφαοά οσοττγεέζοσ ῥα πέϊ!β ἱἀρροῆιεῖβ 
ποίδν!τ, ἰάθ πὶ οτηϊ απ σε δα]αηχὶί : 
Ῥοῆεα Ουεὶξ, κλῴειν---σφόδρ᾽ ἄν, 

βλέσ τειν) Ἐχ Οαεϊ, βλάψαι ἀεάϊς 
Ζευπηε. 

14. Ναὶ μὰ] Εχκ Οαεϊξ, συστῇ Ζευ- 
πο Καὶ ναὶ μὰ ἀφάϊι ΝεῖΚε, ηαὶ τᾶ- 
ΤῈ οὐπὴ νεγθ 5 ὁ ᾽᾿Αγλ. ἔφη οορὰ- 
Ἰδπάπαπι σαηίαϊζ. 

κλαίειν καϑίζοντο:)] Μοχ εἰ 8] δὶ 
κλαίοντα καϑίξειν ᾿. ε. καϑιστάναι «ινὰ 

αἰοῖς ; νεγυσῃ ἢος ἴῃ ἴοσο ἱπηδηϊίατα 
Τ]ΟΘ.ΠΊ κλαίειν Ργορίασ (δα ρῃ5 ρᾶγ- 
τἰσΙρία πη καϑέίζοντος ρτϑοῖα ἰτ. 

Εὑρήσεις 1 σε, οὐ ΠΡεσ ΡΒΠ]ΕΙΡΗΙ 
Ἄν: Ν “Ὁ Ἰ , 

διὸ, ἔφη, καὶ σὺ νῦν, ἄν ὀρ. λογίζῃ, ἐμὲ. 
ἀληϑῆ λέγοντα εὑρήσεις. 

διὰ σοῦ κλ.} Οαεϊξ, διὰ τοὺς κλ. 

Ζευης ἱπάς διὰ σὴν κλ. δία! {. 

τσ 



ΙΟ2 ΟΥ̓ΕΙ ΙΒΟΙΡΕΙ͂ΝΖΕ 

΄ 95, ΟΝ 5 »“ Ἂ ͵΄ " ο“ῳ Ἁ. 

χανωμένους ἔχοις ὧν εἰπεῖν ἡ σώματω ὠ(ζφδέελουντῶς, ἢ 
ἊΝ 3 ΄ “«Ψ ἊΝῪ ΄ 

ψυχὰς οἰκονομεκωτερῶς τι ποιουντῶς, ἡ πολιτμοωτερῶς 8 
7) «ε«ε 7 ὌΝ ἴεν ὮΝ ἘΦ). 5 

15 Ἔκ τούτου ὁ Ὑστάσπης ὡδὲ πως εἶπε" Σὺ, ἐῴη, ὦ ᾿Αγλω- 
“. ,Ζ, ὮΝ ᾽ Ν ΄ 5 Ὰ Ἂν Ζ ϑι: ἣν 

ἰταθώ, ν ἐμοὶ πείϑη, εἰς μὲν τοὺς πολεμίους ϑαῤῥῶν 
» Ψ “ Ν »ο“.΄᾽ νὕ7, ὡς 7 2 Ξ 

ὠποωνήσεις τουτοὸ τὸ πολλου ἄξιον, κωι κλαίοντῶς εἐκει- 
᾿ς χ ᾿ δι Ὅν Νὴ "4 » Ἂς »"» 

νους πειρώση κωϑίξειν ἡμῖν δὲ πάντως, εῷη, καὶ τόσδε 
»“ὦ΄ Ἀ »“ν 5 7] 3 ΔῈ Σ 

τοῖς φίλοις τούτου τοῦ ὀλίγου ἀξίου γέλωτος ἐπιδωψνι- 
Ψ Ν ἣν 9) ἘΧ 4 ψλῸ» Ε 7 

λεύση. Και γὰρ οἱδ »0τι πολὺς σοὶ ἐστίν ὡποκείμενος" 
327 Ν ΘΝ ͵ 55 ἼΟΝΝ Σ» Δ. Ν ᾿ς 

ουτε γὙῶρ ὡυτὸς χρωμενος ὠνηήλωκοῶς αὐτὸν, οὐδὲ μῆν φί- 
5. δὰ ἤ εὙ Ν “ τ ΄ “ 

λοις γε, οὐδὲ ξένοις ἑκὼν εἰν γελωτῶ παρέχεις ὥστε 
3 ͵΄ ͵ ς » “κ « »ο 

οὐδὲμίω σοι προῷασις ἐστιν, ὡς οὐ πωρέκτεον σοι ἡμῖν 
ων οί ας “. 7) ΤΣ τ Ὦ 5 εΥ “5 

γέλωτα. Καὶ ὁ ᾿Αγλαϊτάδως εἶπε, Καὶ σὺ δ᾽ αὖ, ὦ 

Ὑστάσπη, γέλωτω ποειρῷ ποιεῖν εξ ἐμοῦ; Καὶ ὁ τα- 
Ἢ βρέ ᾿κ ΚΜ δ 

7 ὙΠ τῷ Ν 2 δ. "7 ) Ἂ ᾽ τ ἂν 

ζίαρχος εἰπεῖ Ναὶ μὼ Δι, ὠνόήτος ὥρω ἐστίν" ἐπεὶ εκ 
“» “ Ὧ ε- 7) 5 ΄ ΩΝ »" 

Ὑε σου πυρ, οἰμῶι, ρώον ὧν τίς ἐκτρίψείεν, ἡ γελωτῶ 
ἐ “4 3 ΄ 7 Ἃ ᾿ . »7 » ΄ 

16εξαγάγοι. ἔσι τούτω μεν δὴ οἱ τε ὥλλοι ἐγελῶώσαν, 
Ν Ψ» » “ ΕῚ »“» ᾿ν ΒΔ ν, ς 3 φὁ, 

τὸν τρῦπον εἰδότες αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Αγλαϊτάδας 
» 7 « “»“ » ν: ες. ΄ 

ἐπεμειδίωσε. Καὶ ὁ Κυρος, ἰδὼν αὐτὸν φαιδρωϑέντα, 
9 Ὁ" 5} “ Δ « ] ς » Ν ν 

Αδικεῖς, εῷη, ὦ ταξίαρχε, ὅτι ἄνδρα ἡμιῖῖν τὸν σπουδαιό- 

τῶτον διαφϑείρεις, γελῶν ἀνωπείϑων, καὶ ταῦτ᾽, ἔφη, 

οἰκονομικωτέρας «: Ψυϊξαϊαπη οἶκος. οὐδὲ ῥτορίεγ δπίβοδάθηβ οὔτε πηυΐατε 
γομιητικωσέρας ὁχ Ουε!ῇ. δαάϊο ᾿ηαἰ- 
ἀθτὴ σι οοττεχὶς Ζεαπα. οἰκονομιπτέρας 
{αρτὰ Γοτῖρῖο δὉ )ῖο χω ΔἰἸτοτγί. 

15. δαπανήσεις] τε}. τσοιήσεις νὰ ]- 
δαία ἴῃ τηαγρὶπε ἀρροῆϊςα : ΑἸτοτί. ὡς 
μὲν σοὺς τοολεμοίους ----σὸ ποῦ τσολλοῦ 

ἄξιον. 
καὶ ποῖσδε σοῖς] [ἴὰ οὐπὶ ΡΏὨ]]ΕεΪ. 

Ουο],. ἐν σοῖς ποιοῖς δὲ οὐτἱ ΠῸ φίλοις 
Ψαπε. σαπὶ ΑἸτογῆ, αἱ 4]1ὰ πιᾶπὰβ 
φίλοις αἀαϊάϊι. ἐν ποῖσδε τοῖς. ΔΙαΪηᾶ 
εἰ ϑίερῇῃ. καὶ φοῖσδε τοῖς ΒΟΩΪ, ἐν τοῖσδε 
τούτου ἸΠηρτ, ΒτΥ]. 

γέλωτος) Ουεϊῇ. τοῦ γέλ. ἀεδίποερϑ8 
ἐσιδαψιλήση ΑἸτοτέ, ἴῃ τηᾶγρίης δά- 
(οτὶρῖο εύσῃ. 

οὐδὲ----Φίλοις γε] Ουε] ἢ, γε οπλίεεῖε. 

τἀτη θη ΠΟ] αἱ Ζεαηςδ ΘΧα Πρ 5 ἃ Ποῖ- 
νὴΠο δὰ ΟὨμαγὶῖ. Ρ. 721. ροίεῖβ 
σοπηπηοίαϑ. 

σὺ δ᾽ αὖ] ΟΘυεῖϊξῇ, σύ γε οτηϊῇο αὖ, 
ΡΠ ΕΙΡΠ 5 καὶ οἴει σὺ (νε] γε) ὦ Ὕσε. 
γέλωτα «σοιεῖν ἐξ ἐμοῦ ἐχρτείῃι, απ 
Ἰδξιιοπθπὶῦ Θχϊθοι πιᾶῖρο Ἰμβοηοὶ, 
δῖερῇ. 

ταξίαρχος) Ἦου ῥτο νυἱφαῖο λοχα- 
γὸς εἴ ἀείποερβ ταξίαρχε ρτὸ λοχαγὲ 
εχ ΡΒΠ]ΕΙΡΩΙ νογῆοης ἀδάϊε Ζεμπα. 
οἵ. 8 1δδξ. 17. 

ἐξωγάγοι)] Οπεϊῇ. ἐξαγάγοιτο. 
τ6. μὲν δὴ] Ουε!ῇ, δὴ οὐχί. Ῥτὸ 

αὐσοῦ υηπίϊπα ουὔπὶ ΑἸτοτγῇ, σοῦ ᾿Α- 
γλαιπάδα Ὠαῦεῖ. Ατϊσοαϊαπιὶ ὁ δηῖς 
᾿Αγλ. οὐχίτες πε! . 



ἘΤΒΕΝ Ὴ ὉΛΕΣ Ἢ, ΙΌ3 

ε ΄ », ο ΄ 

οὕτω πολεμίον οντὼ τῷ γέλωτι. Ταῦτα μὲν δὴ ἐνταυϑ᾽ 17 

ἔληξεν. Ἔκ δὲ τούτου Χρυσάντας ὡδὲ ἔλεξεν" 
᾿ὯΥ 8}, 3 "» ς 2 

᾿Αλλ᾽ ἔγωγ᾽, ἔφη, ὦ Κῦρε, καὶ πάντες οἱ παρόντες, 
» συν δ ; 7 Χ Ἂς ἘΠ ὩΣ ε Χ ἐᾷ Ἅ 

εγγοώ, οτί ἐξεληλύϑασι μὲν συν ἡμῖν οἱ μὲν και βελτίονες 
« Χ Ε Ἁ 7 ὃ Ν ΄ Ἶ Ε Ν Ε ΓΗ 

οἱ δὲ καὶ μείονος ἄξιοι ἣν δὲ τι γενήτωι ἀγωϑὸν, ὠξιώ- 
“Ὁ 7 3 -» » »5) “ ἣἊλ 

σουσὶν ουτοί πῶντες ἰσομοίρειν. Καὶ τοὶ ἔγωγε οὐδὲν 
᾿ 7 »"»7» » ᾽ “» 5. -“ »ΒῬν »“, 

ἀνισώτερον νομίζω τῶν ἐν ἀνϑρώποις εἴνωι, τοῦ τῶν ἴσων 
͵ Ν ᾿ ἃς 3 ἐν ΕῚ » 

τὸν τε κῶκον καὶ τὸν ἀγωϑθὸν ἀξιοῦσθαι. 
᾿ ᾿Ν » ὍΣ σε ὃς ἊΣ Ἂν , ΕἸ" ΝΣ 

εἰπε πρὸς τουτο Αρ οὖν, πρὸς τῶν Θεῶν, κράτιστον ἥμιιν, 
3) ᾽ -»" 7 Ν ᾽ Δ, Ἂς 7 

ὥνδρες, ἐμβαλεῖν περὶ τούτου (βουλὴν εἰς τὸν στρῶτον, πὸ- 
γὰ τὰν ᾽ »" Ζ δῶ - 5 ἐν ᾽ ἃς 3 

τερῶ δοκεῖ, ἥν τι εκ τῶν πόνων δῶ ὁ “εὸς ὠγωϑὸν, ἐσο-- 
, ᾽ »" ἈΝ ᾿ » ἊΣ "᾽ ΡΥ ς 

μοιρους παντὰς ποιεῖν, ἡ σκοπουντὰς τῶ ἐργὼώ εχώστου, 
᾿ς “" ὃς Ν ς Γ ΄ 

πρὸς ταῦτω καὶ τὰς τιμὰς ἑκώστῳ προστιθέναι; Καὶ 
7 ὅω - φῇ ; ,7ὔ 3 -" 7 

Τί δεῖ, ἐῴη ὃ Χρυσαντῶς, ἐμβαλεῖν λογον περὶ τούτου, 
3 ᾽ ὁ ΑΔ, ΄ῳ «“ “ἢ ΄ ἌἍ 3 δ ἐν 

ὥλλ οὐχὶ προείπειν, ὁτε οὐτω ποιήσεις ; Ἢ οὐ σὺ καὶ 
Ἂν 

τοὺς 

ἈΠΕ 
Ἂς 

γῶῤρ 

3 » 53) - ἮιἮἮΖ ε Ν - 

ἀγῶνας, ἔφη, προεῖπας καὶ τὰ ἀϑλω; ᾿Αλλὼ μὰ 
95} ς “» Ε [7 "»" ᾽ » ὃ κ᾿ 

εῷη ὁ Κυρος, οὐχ, ὁμοίω τῶὠυτῶ εκείνοις. Ἃ μὲν 
ὃς Ρ᾿. νὴ Ἂς “" ς "»σ 

ἂν στρωτευόμενοι κτήσωντωι, κοινῶ, οἰμῶι, εαυτοις 
« ΄ "; Ἂ Ω- Χ ωὉ “ ΔΎ ἐν ν᾽ 

ἡγΉήσΟΝΤ οὔ εἰγῶ τῆν δὲ οὐβχην τῆς στρατιῶς ἐμήν ἰσως ετ! 

᾿ τῇ ἔληξεν) Ατρεπίπα σατὰ ΑἸτοτῇ- 
Ὧο ἔλεξεν. πε]. οὐπὶ ΡΠ] ΕΙ ΡΟ στοι- 
«σα ἐλέγοντο Δαϊοτιρῖο ἴῃ τηδγρὶΠ8 
ἔληξεν. 

βελτίονες] Ηος νυϊραῖο βελτίονος 

Ῥτθῖα! ἐσ ΑἸιοτγί, Ῥίὸ βελσίονος ΕΘ τα 
τυλείονος ἀἸοϊταΓ ρθε. 

γένηται) Ουεϊ]ῇ, γίγνηται. Ἰάετη τὰ- 
ταεῃ τεδλϊας οὗτοι τσάντες οὐτὴ ΛΙτοτέ, 
ἀεάϊ: ρτο τυάντες οὗτοι. ᾿ 

οὐδὲν----σῶν ἐν ἀνθρώποις] Μετηοτδθ. 
111. 6, 2. καλὸν εἴ τῦερ τι καὶ ἄλλο τῶν 
ἐν ἀνθρώποις. 

τοῦ τῶν ἴσων] Βοά]. ουπὶ γπᾶγρηε 
ϑιερἢ. ἤ τοῦ ἴσου. 

18. κράτιστον ἡμῖν, ὦ] Οαε]ῇ, νεῖθο 
ὦ ἄνδρες ἀπίεροπίς. ἰάεπὶ ἀδίποερ5 
Οὐτὴ τηᾶγρίηα ϑίερῃ. τὸ σσράτευμα 
Ὦθειῖ, ἐμβάλλειν ΑἸιοτ, 

ἢ σκοσοῦντας) ]αηῖ. εἰ Οπε, ἢ 
οπηϊταηῖϊ. 

τοροστιϑένα!)]͵ Αἰάϊπεδ τοροτιϑέναι 
οαπ) ϑἴθεβρῃαπο ργοῦανι Ὑγεῖκε : 
[εἄ πο ἐξ ῥγβ πη} 5 ρτοροπεηάὶς {δὰ 
ἀϊδηθαεπ 15. (ογηοηθη εὔξ τεέϊε 
τηοπα Ζευης. 

19. ἐμβαλεῖν] Οαεῖξ, ἐμβάλλειν : 

ἀεϊποερε ἀλλ᾽ οὐχὶ Τῆπηρτ. Βτγ]. νεῖ- 
ἢο ῬΒΙ]ΟΙΡΏΪ. καὶ τί δὴ ΑἸτοτῇ, 

ἔφη, τοροεῖπας) (πε, ἔφη ογ τες, 
ΡΠΠΠΕΙΡ 5. εἸὰς Ἰοοο οὕσῳ ναγιϊζ, 
Τῆηρτ. εἰ ΒΥ]. ἢ οταϊεταπῖ, ἢ συτα 
Ζευηϊο ἀδάϊι ἡ ειῆκε, ἀοίπσερβ. κοινὰ 
ἑαυτῶν Ουε!ῇ, ἴςα ἀείηάε οοτγεξϊαπῃ 
εἴ. 

σαρασιᾶς} ἴτὰ σὰπὶ [ἸὈτῖ5 (ὐΑ ΠΟΥ, 
ῬΏ1εΙ. Ουεὶῇ, Ζεαπα ῥτὸ στρατείας, 
αυοά τἀπιδῃ τενοοάνι ΝΥ εἰΐκα, 

Η 4 

Καὶ ὃ Κῦρος 18 



ΙΟ4 ΟΥ̓ΕΙ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝ 

“ , 3: “ . 7ὕ δ τς ἃ Ὁ ἾΘΕΣ 
οἴκοθεν νομίζουσιν εἶνωι. ὥστε διωτάττοντο, ἐμε τους 
3 7 ΠΝ “ 3 "»“΄ 7 5“ Νν 2, 

2Οεπιίστατῶς, οὐδεν, οἰμνῶ!, ἀδικεῖν νομίζουσιν. Η καὶ οἰεί, 

ἔφη ὁ Χρυσάντας, ψιφίσασϑαι ἃ ὧν τὸ τσλῆνλος συνελθὸν, 

ὥστε μὴ ἴσων ἕκωστον τυγχώνειν, ὠὡλλὼ τοὺς ἘΡΊΩΝ" 

καὶ τιμαῖς καὶ δώροις πλεονεκτεῖν; Εγωγ᾽, ἔφη ὁ Κυ- 

ΜΥΘΝ.... ἡ. λῶν. “τ δ μια ιν". 

Ψ « Χ ε »"“» Υ «“ Ν 
θος, οἰμώωι, ὠμω μὲν ὑμῶν συνωγορευόντων, μνῶν δὲ καὶ 

ΕῚ Ν ΕΝ ΕῚ ἐκ Σ Ἂς -“μ, “Σ 

οἰσιχρὸν ὃν ἀντιλέγειν, μὴ οὐχὶ τὸν λέστω καὶ τπαονοὺν-- 
» »ο ἊΝ Ν »ο , ᾿ "ε 

τῶ, καὶ ὠφελοῦντω τὸ κοινὸν, τοῦτον καὶ μεγίστων ἀξιοῦ- 
ὌΝ δ Ε) “» 7 σθαι. Οἶμαι δὲ, ἔφη, καὶ τὸς κακίστοις σύμφορον ὙΠῸ 

Ὁ δὲ Κυρος 
2 ᾽ ᾿ς: ΟῚ ΄»ο“Ὃ΄Ὃἷ Ὁ »"»μ» ε 7ὕ »“ 

εβούλετο καὶ αὐτῶν ἐνεκὼ τῶν ὁμοτίμων γενέσθαι τοῦτο 
νι 7 

τὸ ψήφισμα. 
Ὁ" » 5» -» “ » » 93} 'ς 3 ἊΨ 2 

Τοὺς εἰγῶ!, εἰ εἰδεῖεν, ΟΤί, ἐεἢ τῶν ἐρβγῶων Ἀκῶώι αὕυτοι Ἀρινο- 

“ ν" ΕῚ -“ 

21 φανέσδθωι τοὺς ἀγωϑθοὺς πλεονεκτεῖν. 

»Ἕ»αὐ ΠΝ. οὐ ὁνμννδα. Δ  αακὰ. ὦ. «αδῶν. μς.. ὦ. ὡλωλ. 

7 Ν ἊΝ Ν ΦΑΤ ΝΝ ΤΥ κιλλνν Ψ 
Βελτίους γὼρ ἂν κῶι αὑτοὺς ἥγειτο τοῦ- 

»"» ΕἸ ͵ὔ 7 Ν ἡ ᾽ “" Ἂν 7 “ο΄ 

μένοι, των ὠξίων τεύζοιντο. Καιρὸς οὖν αὐτῷ ἐδόκει γὺν 

εἰγωι ἐμβωλεῖν περὶ τούτου «ψῆφον, ἐν ᾧ καὶ οἱ ὁμότιμοι Ἂ β ὌΡΘ ΚΘι να 
,, ἊΝ ὍΝ ΟΣ » ν᾽ “ἢ Ν 7 

ὠκνοὺυν τήν τοῦ ὄχλου ἰσομοιρίαν. (Οὐυτω δὴ συνεδόκει 

τοῖς ἐν τῇ σκηνὴ συμβαλέσθαι περὶ τούτου λόγους, καὶ 

20. ἴσων] Τία νετῆο ῬΠΙ]εΪ. (απηεγ. 
Βοάϊ. εἰ σαεῖῇ, ΑἸτοτῖ, εἴ διθρῃδηϊα- 
Πᾶ ΡΟΪΈΘΙΟΥ ΡΓΟ ἴσον το] Ιαπάγατα ΕΔ1- 
[ἸΟΠΌ ΤΠ. 

οἴω.) 1ῖὰ οὐπὶ πο]. ρτὸ οἴσομεν 
Ζειαῃθ. συναγορευόντων ἡμῶν ΟὈεΪΐ, 
αὔύάτὴ ᾿δδιοπεπὶ ἐχ ρτγείπι εἴασα ΡΠ 1- 
Ἰεῖρῇ 5. Οταϊηθπηιὶ νοεθογαπι σε], 
Ρτϑτα] τ Ζευῃα. 

αἰσχρὸν ὃν) (συε]ξ, αἰσχρὸν τὸ ἀντι- 
λέγειν, (εἀ σοτγτεέϊοτν ὃν Ροᾷ αἰσχρ. ἴῃ - 
ἐγαϊΐ, συαοά εἢ πὸ ὄνσος, ΜΙΩΙ ἰε- 
ἕϊο πεῖ, ργερίδοει. 

φσὸ κοινὸν) [τὰ οτίατη Οὐε]. {εἀ εχ 
σοτγεδεοῃε : δηΐϑα ἔα στὸ ΠΡΩΡ οἰ τεγ, 
ἀοίποερα. ἰάθη συμφέρον. ῬΠΙ]ΕΙ ΡΠ 5 
ψειθυπι ἔφη οὐῆι. 

φανεῖσθαι) Νεοιηϊ πη σαγῖε ἐϊέξϊα- 
τὰ ΠῚ ΡΓΟ ἰβῆδν!β εἴ σοηίτγατια ξηΐεθῃ- 
118. 

21. τούχους)] Ἐχ νετῆοηας ΡΠΠ]ε]. 
Οπεῖ, εἰ ΑἸἰτοτῖ, δαάϊταμη ἃ Ζαευηῖο : 
ἀείποερβ Ε44, νεΐδγες οὐπὰὶ Οὐεῖξ, 
εἰδοῖεν. 

σεύξοιντο] τα εχ σοτγγεδλίοης (σε! ῇ, 

ΟὈΠῚ αηῖρα φεύξονται εἤξι. 

νῦν εἶναι] τὰ οὑπὶ ΡὨ]]εὶ, Βοαϊ. 
Ουο!. Ζεαης. αὐτῷ ἐδόκει εἶναι δεῖν 
Εάα. ργῖπη8θ, ϑιερῃδηΐαηα ΡΓΙΟΓ εἴ 
[μοποϊανίαπθθ. [ῃ ροβοείογα δίερῃ. 
πιιτανὶς δεῖν πῃ νῦν δαξιοτ ταῖς ρᾶθοο- 
ΤᾺ] σοαϊοαπη), αἱ αἷϊ. [ῖη Οαε]ῇ, 
ἐδόκει αὐτῷ νῦν εἶναι, [εἀ σοττεξὶοῦ ροΙ 
νῦν ἰη!Θταϊῖ δεῖν, 

τσερὶ τούτου ἐαητ. ΑἸτοτῇ, εἴ πηᾶΓΡῸ 
(ΕἸ. τσερὶ σούτων. εΔ΄6 πὶ ΠΊΟΧ νᾶ- 
τἰεῖα5 ᾿θδιϊοη 5. εἰν τη Πἀοτα Π1Ὀτῖ5. 
(εΔ (σε. ετἰα τὶ σὴν ψῆφον. 

συμβαλέσϑαι---λόγους] [τὰ ἐχ ΟΕ, 
τεξῖς ργθία! τ νυ]ραῖο ἐμβαλέσθαι λό- 
γον Ζειηα. )εῦεθαϊ εηἰτῃ εξ ἐμβα- 
λεῖν. ἴπ Δηδθδῇ ἰν. ό, 14. εἶ ἀτὰρ 
σί ἐγὼ τοερὶ κλοπῆς συμβάλλομαι, ηαϊὰ 
εδοὸ ἐδ ἔατιο οἵ ἀγίδβοῖο ἔαγαηαι ἰο- 
αμοσ ὃ, βι μιν} 19. ΘΕ ἸΩΘΙΣ5.. Ὑ]. 3. .3. 
συνεβάλοντο δὲ καὶ λόφον, ἀδ (ο]]6 ἴπ- 
[ΕΓ εο5 σοηνεηϊσ. ἢιδίοραβ ἀε οοι- 
Γαρίϑα εἰοαυθηῖίθ οαπῆς ο. 42. ἐδ 



τ ΑΡΝ 105 
; ΄ "Ὁ ν᾽} “ ω ΟΝ » 

συνωγορευειν ταυτὸ εφωσων χρήνωι, ὁστισπερ Φνήρ ὁιοιτο 

εἰναί. ' 
᾿ Ν ͵ ᾿ "» ᾿ 5“ 9 αὐ οι 

Ἐπιγελάσας δὲ τῶν ταζιάρχων τις εἶπεν, ἀλλ εἐγω, 22 
937 "7 εἶ “" ΄ “ ΕΝ »“» Ψ Ἂς 3. ἂν 

εῷ, ἄνδρα κωὶ τοῦ δήμου οἴδον, ὃς συνερεί, ὥστε μή εἰκή 
« 7 εΥ Ὑ Ε " 7 »“ 7΄ 

ουτως «ισομοιρίων ενώ. Αλλος δὲ οντήρετο, τουτὸν τινῶ 
δ - Ἦ ὟΝ 2] Ἂν 25 ἐν ἕᾳ: 7 

λεγο. 0 δὲ ὠπεκρίνωτο, ἔστι, νὴ Δί, ἀνήρ συσκη- 
ὥς. Ν 2 ν Ἷς ΄ 9} 7) ς 

γος ἐμὸς, ὃς ἐν τῦῶντ, μωστεύε, ὥλεον ἔχειν. Αλλος δὲ 
- δ. ͵ τος " » Ἂν "» 3) Ε 

αὖ ἐπήρετο αὐτὸν, Ἢ καὶ τῶν πόνων ; Μὰ Δί᾽, ἐῷη, οὐ 
Χ δ" 9 ἢ ἘΣ Ψ ς, σ ἣν ἊΝ 

μὲν δὴ ὠὡλλῶ τοῦυτὸ γὲε ψευδόμενος εώλωκῳ. Και γαρ 
» “Ὁ “7, »“»Ἥ Ψ' χ ͵ ᾽ 

πόνων, καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων, τσώνυ πρώως ἀεὶ 
2. Ν 7 »» »“᾽ ἢν 5.3 Ν δ 3] ς 

εοῷ τὸν βουλόμενον τῦλέον ἔχειν. ᾿Αλλ᾽ εγὼ μέν, ἔφη ὁ 238 
Ὁ Ὁ ͵΄ Ἂς 7] 3 7 

Κυρος, ὦ ἄνδρες, γιγνώσκω τοὺς τοιούτους ἀνϑρώπους, 
ἘΣ Ν Ὁ ἘΣ Ἢ ΒΩ “Σ Ὗ Ἂ ΄ 

οἷον καὶ γὺν ὅδὲ λέγει, εἰστερ δεὶ ἐνεργὸν Κῶι πειζόμενον 
3} Ἔ 7 ᾽ ΄ ῸΣ 3 -“" " 

ἔχειν τὸ στράτευμα, ἐζαιρετέους εἰνωί εἰ τῆς στρατιῶς. 
ςὐνβξι μι Ν ΧΕ τ τὸ ὅν, 85-; ῳ Δοκέ γώρ μοὶ τὸ μὲν τηολὺ τῶν στρατιωτῶν εἰναι οἷον 

.“᾿ ιν 57 ΠΝ μὴ 27 Ε “ 2 -“" 

ἐπεσϑαι, ἡ ὧν τις ἡγήτωι" ἀγείν δὶ, οἰμῶι, ἐπιχείρου- 
ε ΝΝ ᾿ » ὃ: ς ὃς ς 

σιν, οἱ μὲν καλοὶ κοώγω οἱ, επὶ τῷ κωλὼ κογωθὼ, οι 

δὲ πονηροὶ, ἐπὶ τὰ τονηρά. Καὶ πολλάκις τοίνυν πλείο- 24 

Δὶς γμγίες σοηξεγειμμς [ΟἸΠΠσες {εγρηο- 
ΠΕΙ,. 

συναγορεύειν ταῦτα  Ἐχρεοέϊαθδπη 
πούτοις. (εἀ συνωγορεύειν «ινὶ ἀς ρετίο- 
πᾶ ΟἿἱΪ δῇξηπιτηαγ, συνάγ. αὶ, ἀξ τε, 
4υδπὺ ΔΡΡτΟ απ σοηίθηία ποίξττο, 
ἀἴοὶ ν᾿ ἀδτατ. 

22. οἶδα) Οὐε]ῇ. οἶδα καὶ τοῦ δήμου. 
συνερεῖ ) ῬΏΙΕΙ ΡΠ 5. φαὶ πορ ζγμῖνα 

"ποίο δε γεγί, αάεο φηαίενι {75 ῥον- 
{ϊοηποῦ εχ ρτείπι παπο ἔετγε ᾿εξὶ πεῖ : 
ὃς δυσῷῴορεῖ μὴ εἰκῇ οὕτως ἰσομοιρίαν εἷ- 

ναι. 
σοῦτον τίνα) Ἰίαὰ ουπὶ ΑἸά. 70π|. 

ϑίερῃ. 2. εἰ ΡΠ ῈεΙρμο ἀϊιηχίς 
Ζειηδ : 811] ΡοΙΗ͂ τοῦτον σοτηπηᾶ ρο- 
πὰς, Αἱ Χεπορῃοῃ τῆοχ ἐπήρετο 
«ὐτσὸν ΠΟΙ τοῦτον, ἀΐοει. 

οὖ μὲν δὴ] Ηδφεο νετθὰ τοξῖε Οαείε. 
οτηϊίζετε νἱὰ5 εἰ Ζεαηϊο, ἴτας {ε- 
οἴαπι, Αἱ νίάε (αρτὰ 1. 6, 9. εἰ ἰη- 
τα νὶ. 3,10, [ἀθπὶ Ουε!, ἀδίποερβ 
καὶ τοῦτο ψευδ. τη]. οὐ ἂν δὴ ΑἸτοτέ, 
Παῦει, [εὰἀ Ἰἰίετα πίε ἄν εγαίᾳ εγαῖ, 

πάνυ τορῴω:} ΑἸάϊπα Βαῦεῖ ὁρῶ 
τσώνυ ϑαῤῥαλέως βουλόμενον τσλέω ἔχειν 
σσαρ ὁντιναοῦν: ΟἸ]ὰ8 ΤΩΘΙΠΟΓΔΌΙΠ15 
Ἰεόλιοη 5 επί πὶ ἴῃ (πε. νοῆι ρια δά- 
ἴ.πτ. Ναῖη εἰ ἀπῖε τσάνυ δασ!ταπὶ 
εἰ ὁρῶ, {εἀὰ πγτᾶπὰ σοτγαξτοτῖβ ρα ἕξις 
ποϊαία πη, εἴ ροήξ ἔχειν ᾿πίογτα πη εἰ 

. τοαροντινάουν εἴ ἰρία πη Ρυπηδλ15 σοπίοί.- 
ὉπΔΏ. Ζεαηϊα5. παατὰ5 ᾿ἰὈτὶ πεο [6- 
δλιοηἾ5. ΡΠ 5 πιεπηϊηΐτ, αθ6 ἢς ἀε- 
ΤΑΌΓΩ ἰοἰετγαγὶ ροῆα νιάἀθίυγ, ἢ μεῖον 
ἔχειν ΤΟΥ  ρίδτ]8. 

23. νῦν ὅδε] (ὐμε!ξ, οὗσος νῦν : ἀείη- 
σερ8 ἐξαιρετέους οσὰαπὶ ῬΏΙΠΕΙΡΠοΟ εχ 
σοπ͵]εέϊατα Ματειὶ, (ὐὑαπιθγδ τ! εἰ 516- 
Ῥμδᾶηὶ ἀθβάϊε Ζεαμα ρτὸ ἐξαιρέσοως. 
ΑὈτείοῃ. αἀ Ὑπυογάϊάεη Ρ. 343. 
ἐξαιρετοὺς (οὐ Ἰυρεῖ, Ἰεξϊίοης ἐξαιρε- 
σέους Ρτοτίι 5 το]εέϊα. Οδίθγατα (συε]ξα 
ὦ ἀπε ἄνδρες οτμ τ, εἰ γινώσκω {οτ]- 
Ῥίαπι Παῦϑει. 

φὸ μὲν σσολὺ] ΑἸιοτῖ, στὸ τσολὺ.. τῶν 
ἀνθρώπων : ἀείποορθ σοιγεέϊοσ ἰῃ 
Ομ], οἵ ἄν τίς Ιαρτᾷ Γοτρῆϊ. 



- 

τού ΟΥ̓ΕΙ ὈΙΒΟΊΡΙΙΝ Ζἃ 

ς ΄ὔ ;» ς »-»“Ὕ δ᾿ Ξ 

νῶὼς ομογνωμονως λωμβάνουσιν οἱ ᾧαυλοι, ἡ οἱ σπου- 

δαῖο. Ἢ γὰρ τονηρίω, διὰ τῶν παραυτίκα ἡδονῶν πο- 
΄ 7 » ᾿ 'ς 5,“ 

βθευομνενήη, ταυτῶς ἔχει συνωνωπειϑούσας -ττολλοὺς αὐτῇ 
« »ὝὋ» « δὲ 5 Ν Ν 4 9. "“ » 

ομογνωμονειν. {) φρετή, Ὡρος οθ ἐν ὡγουσῶ, οὔ 

Ἢ ΤΙΝ .) ἴω ἧι, { ὃν “ 

ωφωνυ δεινή ἐστιν ἐν Τῷ παραυτίκα εἰκῇ συνεπισπαᾶασϑαι" 

5, ἈΝ Ν "7 ΟΥ̓ ΕΟ τὰ δνΝ Χ Ἂς ἢ 

Φλλωὼς τε καὶ ἣν ὡλλοι ὠσίν, ἔπι τὸ ρῶνες Κκῶὶ τὸ μω- 
Ἂς ΕῚ »“ων 

45 λώΐκον ὠντιπωροκώλουντες. 
᾿Ν ψΨ ᾿ Ἂς ΄ 

Καὶ τοίνυν, ἥν μὲν τινες 
)7 ᾿ ἊΝ ἢ δ) 7 Ψ» Ν, 89 “ἰ θεῖος 

βλωκείω καὶ ἀπονίω, μόνον κακοὶ ὦσι, τούτους ἐγὼ νο- 

μίζω, ὥσπερ κηφῆνας, δαπάνη μόνον ζημιοῦν τοὺς κοι- 
ΤΡ ῪΝ νος δ᾽ Ὁ υἱοῦ ν , Κι να Ν Χ 

νωνους᾽ οἱ ὡὺυ τῶν μεν τονων κῶώΐκοι ὡσιὶ Ἀοίγῶνοι, σρὸς 

δὲ ἃς »-"Ὰ ἃ Ν Ν ΕΣ Χ π᾿ ἧς 
ε τὸ λεονέκτειν σῴοθροι καὶ ἀναίσχυντοι, ουτοι Καὶ 

« ͵ ΟῚ Ἂς Ν᾿ 7] 7 ὃς 7 

ἡγεμονίκοι εἰσι ὥρος τῶ πονήηρα" πολλάκις γὙῶρβρ δύνανται 
Ν ,ὔ » 3 7 - 7 

Τὴν τσονηριῶν σ λεονεκτουσῶν ἀποδεικνύναι" ὥστε σοντο»- 

πὶ ΄ « »Ὁ οι » ῳ Ἀ Ἃ 

ηθπασιν εζωιρετέοι οι Τοίουτοί ἥμιν εἰσι. Καὶ μηδὲ βάξεντοι 

"»-ὦ΄Ἢ .«“ 3 »ν» ΄"»οὦν . ͵΄, ΄-ο Ῥ 

σκοπείιτε, πὼς εκ τῶν πολιτῶν ὠντιπλήρωσετε τῶς τας- 
Ἐῳ. 3 “ “ δι Ν "7 Ων » δ Ν 

ξεις ὠλλ., ὥσπερ ἵππους, οἱ ὧν ὠρίστοι ὠσίν, οὐχ, δι ὧν 
ἔφ τ -“ «“ἷ 3 ,Ἅ Ω 7, 

τπατριώτωι, τούτους ζητεῖτε, οὕτω καὶ ἀνϑιρώπους εκ παν- 
ΔΑ ΟΝ ἄρας ᾿ » “ ε »" 

Τῶν, οἱ ὧν ὑμῖν μώλιστω δοκῶσι συνισχυρίειν τε υμῶς 

“- Ξ 7] 

καὶ συγκοσμήσειν, τούτους λαμβάνετε. 

24. τῶν τσαραυτίκα ἴῃ Μετηοτιδθ. 
ἰϊ.. 1, 20. αἱ ἐκ τοῦ τυαρωαχρῆμια ἡδοναὶ 
(χηῖ. οἵ, αρτα 1. 5,. 9. εἴ ἰηΐτα ν]]. 
1:. 32: 

συναναπειϑούσας) ἴτὰ συτὰ Ταπιῖπᾶ 
εἰ ΑἸτοτί. Ζειιῆθ ρτὸ συμπειϑούσας. 
ἠείποερβ αὐτοῖς Κα. ρτίπιεδ εἰ ΑἸτοτ- 
Πηὰ5 ΠΠὈ6γ. 

τορὸς ὄρθιον} Ἐείρίοἴς νετθὰ εἰ (εη- 
τεητίαπη Ηεἤοαϊ ἔργων νειὰ 287. 
ἴᾳᾳ. 

εἰκῇ} Ἰαγι ζαοῖίς ααϊ ῥα ᾿πίογρτγα- 
ἴοΓ, ϊνετγία ποίίοπε εἰ (εέϊ. 22. 

25. ἤν-τ--ἀσονίᾳ) 1τὰ οὐπὶ ΡΏΠ]Ε]- 
Ρῇο, [το Οδίηεγ. Αἰτογί, εἰ πο]. 
ΒιερἤΔηα8β εἴ Ζεῦπε ΡΓῸ ἀσονοίᾳ ἀε- 
ἀδγαηῖ: Οὐε!. εἰἰαπὶ ὅταν ρῖοὸ ἤν 
μαῦει. ἀεϊηάς σινὲς εἴ μόνον οτηϊῆϊς 
ῬΠΠΕΙΡΏ 5, μόνον εἰϊατη ΑἸάϊπᾶἃ. 

ζημιοῦν] (αε]ῇ, οὐ ΑἸἰτογί, ζημμοῦν- 
τας. 

οἱ δ᾽ αὖ] ΔΙτοτῇ, οἵ δ᾽ ἄν. φαοά ταὶ 

ῬΙᾶσεῖ, φωῖοηφεε ῥγαίεγεα ῬὮΏΙ]ΕΙρΡῃ δ 
ἀεάϊε, 

ταλεονεκτεῖν}) [τὰ οὰπη Ουεο]ῇ. δ81ε- 
ΡΠᾶπαβ εἰ Ζευπα ΡῥΓῸ τσλεῖσσον ἔχειν 
Ἑαά. ρῥτγιπγᾶγυτη. τυλεῖον ἔχειν ΑἸτοτί. 

ἡμῖν εἰσῇ Εχ συεῖῇ, ἡμῖν οἱ σοιοῦτοί 
εἰσι [οτὶρῆς Ζειαπε δυγία πῇ [ΔΓᾺ ΠῚ 
Ἰυαάϊοίαπη {ποαῖὰ5. (δἴογαση πηαὶς 
ἐξαίρετοι ἡ απτϊ πὰ. 

χό. Καὶ μηδὲ] Ουεὶῇ. καὶ οτηϊτίοτα 
τοξὶε τὶ νι ἀδίυγ : ἰάετπη σκοσεῖσε 
ἀεάϊτ ρτὸ σκοπῆτε. 

οὐχ, οἱ ἄν) 1χπι. ΑἸά. οὐχὶ ἄν. καὶ 
οὐχὶ αυεὶῖ. αυοά τεσερὶς Ζευπε; 
εαυϊάετη ΡΠ ΘΙ ΡΠ πὶ εἴ ϑιερᾶπατη 
ουπῃ ΝΥ εἰίκιο εαυοτσ. 

ἐκ τυάντων] ΟΘυεϊῇ, ἀνθρώπων αὐάϊε 
σαπὶ ΡΠ ]ΕΙρΡῃο. ἀεξίποερβ ὑμῖν εἢ οχ 
ῬΒΙΕΙρΡΗὶ νετῆοπε, Βοάϊ. Οσυεϊξ. ρτὸ 
ἡμῖν. ΟΕ! ἢ, μάλιστα ρος δοκῶσι οοἱ- 
Ιοοᾶι. 

Μαρτυρεῖ δέ 



ἘΝ  ΌΑΡΟΈΕΝ 1Ο7 

μοι καὶ τόδε πρὸς τὸ ὠγανόν' οὔτε γὰρ ὥρμω δήπου 
᾿ς, ἱ  μϑδϑὲθβ δέ .«“ δ". "7 δι 

τῶχυ Ὑένοιτ ουν, βρα εῶν ἐσσπωῶν ἐνόντων, οὔτε δικοῶίον, 

΄ ΄ 3. ῬΙΜ 9 , ὅν 5, ὧῳν ἀδίκων συνεζευγμένων' οὐδέ γε οἶκος δύνωατωι εὖ οἰκεῖ- 
"»" ΓΝ ς ΄ Ύ δὰ Ἀκι5 " 

σϑωι, πονηρόϊς οἰκέτωις χρώμενος" ὠλλὼ καὶ ἐνδεόμενος 
3 »" τ 7 δόνι ὧν χα χοκ ἂν 7 

οἰκετῶν, ἧττον σφάλλεται, ἢ ὑπὸ ἀδίκων ταραττόμενος. 

Εὖ δὲ ἴστε, ὦ ἄνδρες, ἔφη, Φίλοι, ὅτι οὐδὲ τοῦτο μόνον 27 
3 , ς ὍΝ 5 "ἥ Ψ ἕν “ 

ὠζδελήσουσιν οἱ κωκοὶ ἀφαιρεθέντες, οτί κωκοὶ ὠπέεσον- 
3 Ν μ (Ὁ Ἶς -“ Ν ὮΝ 5 7 

τῶι, ὥλλῶ καὶ, τῶν κατωμενοντων σοι μὲν ὧν ὠνεπιμ-- 
ΚΒῚ , 3 9 » τἤ κἀς ᾿ ς 

πλώντο ἡθὴ κακίος, ἀνωκακ ώρουντῶι “ώλιν αὑτήν" οἱ 
Ἃ 5 ςἼ 3 3 “δ Ὗ 

δὲ ἀγωϑοὶ, τοὺς κακοὺς ἰδόντες ἀτιμασϑέντως, πολὺ 

εὐθυμότερον τῆς ἀρετῆς ἀνϑέξονται. 
ε ἃ, ς 4 

Ο μεν οὕτως εἶπε" 28 
»“ ᾿Ὶ «“ ἈΝ »" . ΕῚ 

τοὺς δὲ φίλοις ἅπασι συνέδοξε ταῦτα, καὶ οὕτως ἐποίουν. 
Ὰ κ᾿ 7 5 -»“ φΛ ἊΩ ε ο“΄ 

Ἔκ δὲ τούτου πάλιν αὐτοῖς σκῶμμῶτος ἥρχεν ὁ Κυ- 

ρος. Κατανοήσας γάρ τινώ τῶν ταξιάρχων σύνδειπνον 
ΓῚ ᾿ ἀ Ἂς, ΄ Ξ“ "7 ε 

[ἀγόμενον] κωὶι τωρωκλιτὴν τεποιήμενον, ἄνδοα ὑπερδα- 

τυρὸς τὸ ἀγαϑὺν)] Αἀ σοπιρτοθδη- 
ἄδτη τεὶ υὐ !ταῖο πὶ μος οἴίαπη ἰεῆὶ- 
τποηϊ! ἴοσο δοσεάϊι. σὸ οπχίτς (ὐε] . 

ἅρμα) ΕΒ ποη ΠηΊρ]Ἰοἴταγ σώσας, 
{εὰ εααϊς Ἰυπέϊαβ : ἰάεο ταχὺ ἀϊο!- 
τατ: 

δίκωιον)] (σαττατη αἰαὶ ἀρίατη Ζεαπηε, 
Ῥεηε ἱπῆταξζαπη δἰϊὰ5, ἐρ ΔὈ}Π1{ἃ- 
ἴεπι 'π δὰ πάο {εγναηίθγη ἰηϊεγρτγοῖα- 
τὰς ΒυΠηκεη δὰ Μεπηοιδθ. Ρ. 236. 
αἱ ἵππους ἀδίκους Θ4 105 ᾿πεεα 868 
νεὶ τοῦοτα νεὶ νεϊοοίτατα οἵα αἰς. Ττὰ 

. 6405 δίκαιος εἴ ἄδικος τὴν γνάϑον αἰ- 
οἰζατ, 4] τηᾶχ]απῈὶ αἱγατηᾳαθ. 8- 
4υδ]ετη, ναὶ ἱπεοηυδίετῃ ἰά εἰ αἰτε- 
ΤΆΤη ἀυταπι δἰτεγατῃ τηο ]επὶ θεῖ, 
5ΙΠΡΌΪΑτβ εἰ ἸΙοσὰ5. Μεγηοτδῦ. ἵν. 4, 
5. καὶ ἵππον καὶ βοῦν τῷ βουλομένῳ δι- 

καίους τοοιήσασϑαι τοάντα μεστὰ εἶναι 
τῶν διδαξόντων : ΟΌΪ εἴ Ιάοπεοβ ἔδσετα 
αα Ἰὰῆα εχίεαυθεπάα. Ἰρίταγ ἢ, 1. 
ΟῚ ἰᾶπὶ νἱγίαβ ρϑου τὶ δἰϊαυα 
εαυοταπη εἴ συτγὰβ. Ἰυπέϊ! ροίτα] ΑΓ 
ΤΠ πὰπο νἱάειαγ, ααφο Οα]ογίτδιι 
νεὶ ορροπδίατ ναὶ συγ θα σοτῃροηᾶ- 
ἴυγ, {εὰ ροιΐὰ5 βεπεγαῖ!π ΟΟΥΓΙΙΒ 
εαυΐαας ἸυἈὶ, Ἰάοπεὶ ρτοδίᾳας ἀϊοὶ 
γ᾽ ἀεηζυτ, 

δύναται εὖ} (μεἸξ, οὐδὲ οἶκος δύναωια᾽ 

ἄν εὖ. 
27. ἀλλὰ καὶ] Οὐρυΐατη οπλ τ 

ΑἸτογῇ. οὰπὶ 1 πε, ΑἸάϊπα. ἀοίποερς 
οἱ ἄν Θαο} Ὁ, ; 

ὅσοι μὲν ἄν] ϑιερῃῇδηυβ εἰ ϑνεῖῆκο 
ἄν οτηϊετγαηῖ, ασαοά πες ταϊῃὶ αάεο 
Ρίαςει. 

ἀνωκαν)αροῦνται] ἴτὰ οὐπὶ Εάά, ρτί- 
τη ῖ5 ϑῖερδηὰ8 εἰ Ζεῦηξ. ἀπόκαϑ. εχ 
Οπε]ῇ. ΑἸιοτγῇ. εἰ Βοαϊεὶ. ἀεάϊι νει κε 
οσατη ἩατοΠΙ πίοπο. ταύτης εἴς ἀδίηάς 
ἴῃ Οσυεϊῇ. 

28. Ὁ μὲν οὕπως εἶπε) ΑἸΕοτῇ, ὁ δ᾽ 
οὕσως εἶπε. ἀοίποερ5 σσῶσα Οπε]Ε, 

τυάλιν αὐτοῖς} ἴτὰ (σαο!, εὐ ῬΏΠΕΙ, 
τυάλιν αὖ καὶ νυΐρο εταῖ. σὰπιὶ 4ὺ0 
το] 15 ἤρχετο σοηρταϊΐ, ασαοῦ ΟΕ], 
Βαῦεί, αὶ αὖ καὶ εἰἰατῃ εἴ ἴῃ τηᾶτ- 
Εἶπε δάϊξογρία πη. ἄρχειν σκώμμασος 
εἰ ῥρτγϑοῖγε Ἐχευρ! τη Ἰο0οἱ 8115, ἄρ- 
χεσῆαι τοῦ σκώμιμασος Ἰοσατὶ ἱποῖρεγα. 

ταξιάρχων) ΑἸάϊπα, ϑῖερῃ. ΟΕ], 
λοχαγῶν εἴ ἀεϊηάε λοχαγόν. 

[ἀγόμενον] ϑεοϊαῇ νεγθαπΊ, αυοά 
ἴῃ Οπε!ῇ. σοτγεξῖοσ ἀδπχὰπῃ δαάϊάϊι. 
Οὐυπὶ Τεαπεηςὶ τσεποιημοένον τσαραπλί- 
τὴν ὨᾺ]]Ὸ το 60 οοἷΐ : 4] εηἱπὶ ἄγε- 
σαὶ τὸν σύνδεισνον, (ξοσατη ἀποῖὶς σοηνὶ- 
νάτῃ, 1116 συγκλίτην «σεποιηρένος, ἴῃ 



τοῦ ΟΥ̓ΆΙ ΠΙΒΘΟΙΡΙΙΝΖΕ 

Ψ Ν ε Ζ 9 "2 Ὗ , 

συν τε καὶ υπερωίσχρον, ὠνωκωλέσως τὸν ταξίαρχον 
» Ν ο΄ τε 53 7 3) 3 5 ἢ Ν 
ὁνομῶστι, εἶπεν ὡδὲ Ὦ Σαμβαύλω, εῷη, ὡὧλλ ἡ καὶ 
δ ἊΝ Ἂ ε ἿΝ ΄ “ », 2 μα ; 

συ κῶώτῶ τὸν λληνεκον τρόπον, ὁτι κῶλον ἐστι, περι γῆ 
- Ν 7 δ 7 Ἂς Ν 

τουτο τὸ μειρώκιον, τὸ ττωρωκατωκείμενόν σοι; Νὴ τὸν 
ἌΝ « 7 ω [ρ ΞΟ ΤΙΝ ΄ 

Δί, ἔφη ὁ Σαμβαύλας, ἡδομαί γε οὖν καὶ ἐγὼ συνών τε 
2 7ὔ ον ΄ δι" 3 7] Χ Ὁ ε 

Θτουτω, καὶ Θεώμενος ωὐὐτόν. ᾿Ακούσαντες δὲ ταῦτα οι 
ς ΄ τ « ἊΣ ΟΥ̓ δ ΄ » 

σύσκήνοι, προσέβλεψαν ὡς δὲ εἶδον τὸ πρόσωπον τοὺ 

Καί τις 

εἶπε, Πρὸς τῶν Θεῶν, ὦ Σαμβαύλα, οί τέ σε ἔργω .. 11 ὦ Σαμβαύλω, σοίω πότε σὲ ἔἐρῤγέ 

3 Ν « 7 3 ΟῚ »» Γ 

ἀνδρὸς ὑπερβάλλον αἰσχει, ἐγέλασαν «άντες. 

ἘΠῊΝ “ ν Ζ Χο ἂν “ 8 Ν᾿ ὅν Ν Ἂς 

800 ὠνήρ οὐτος ὠνήρτήτωι ; Καὶ ὃς εἰπεν' Εγω υμῶῖν, γή τὸν 
2 Ὧν Ὁ 4, Ω ε Ψ ἊἷΝἌ 9 Ν 2 » 

Δίῶ, ὦ ὥνόρες, ἐρωὄ. Οποσώκις γῶρ αὑτὸν ἐκώλεσω, 
,, Ἂς “, « “Ψ᾽ » νὴ Ρὕ παρ ας 5 

εἰτε νυκτὸς, εἶτε ἡμέρας, οὐ ττώποτέ μοι οὐτ ἀσχολίαν 
Ε 7 57 ἣ ς ψ »  ὺ." ΄ 

προὐφασίσατο, οὔτε βώδην ὑπήκουσεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τρέχων" 
« 7ὔ -“ 7 5. ἦν ΄ “. δὰ " 

ὁποσώκις τε τπρῶξαΐ τι αὐτῷ προσέταξα, οὐδὲν ὠνιδρωτὶ 
΄ Τὰ τὸ δος » 7 δὲ νι ν᾽ 

ωποτε εἰθὸν ὠὑτὸν ποίουντώ. []εποίήκε δὲ κῶώὶι τοὺς 
δ ΝΑ - ἐς 2 7 Ε "5" 3 

ἐκωσεως ὠπῶντῶς τοιούτους, οὐ λόγω, ὡλλ ἐῤγῳ ὥπο- 
᾿ς ε) οὖ “" 

51 δεικνὺς, σίους δεὶ εἶνωι. 

Ἰεέῖο 1χία [6 σο]]οοαῆδ, ποπάμα πῃ 
ἄἀϊοὶ ροϊςῆ. Μίχει! τσαρακοίτης τηϊ- 
ΠἰπηΕ ΧεπορΠοηΐεο τσαρωκλίτης ρΓεθ- 
ἐεγεημάα οἵ ; 5. δηϊγῇ οἱξ ροζὶ5 τμᾶ- 
τιῖὰ5 αι} σοηννὰ. 

Ἑλληνικὸν πρόπον͵ Οτεἀοπηαίηε 18Π| 
᾿ἴῆο τεπῆροτε ἕδτηδπιὶ Δ ΠΊΟΓ5 {{105 
δεπετῖβ εχ Οϑοία δὰ Ρετίαβ ρεγὶαἰδην) 
ἸηοΥ θα" ὃ 

τοεριάγηῃ} [ἃ σὰπιὶ δαπτπα Ζευπα 
ταξλια5, αυδ πὶ τσεριάγεις οτα Αἰάϊπᾶ 
Βίθρμαπα5. [}η ΑἸιοτῇ, τσεριώγη, [Ὁ- 
ΡΓὰ ἡ ἰστρῖο ἂἃὺ δἰῖὰ τῆᾶπ ἢρτηδίδ. 
Ατιὶοαϊ τα ἃαΐθ τυαρακείμενον ΟὈ ΠῚ 
δίερμαηο εχ σπε]ῇ. δα ἀϊάϊ Ζεαπε. 

συνών σε] ᾳητῖηα ἥδομαι καὶ συνών 
σε τούτῳ ΑἸάΐπᾶ συνών γε. ϑ΄ΕΡΠΔΠ 5 
στε οτηϊῆις. ἥδομαι, γοῦν καὶ ἐγὼ εχ 
Οαεὶϊξ, εὐ Αἰτουέ, ἀεάϊε Ζεαηα. ϑεώ,ος. 
νος τοῦτον (σὰ ε]ξ. εἰ ΡΠΠΕΙΡ 5. 

29. ὑπερβάλλον αἴσχει)] Οπε]ῇ, εἴ 
ῬΠΠΕΙ. ὑπέραισχρον. Ἰάοτη Οπεϊῇ, δὲ 
ΡοΙ͂ ἀκούσαντες οΟτηϊτῖ : ἀδίποαρ5 
τυροσέμβλεψαν ΑἸτοτί, νοϊαϊτη6. σπροσ- 
ενέβλ. ὃ 

ὁ ἀνὴρ οὗτος) Ατιϊοα!απὶ εχ πε], 

“ 7 »“""ν 

Καί τις εἰπε, Καπειτῶ τοιοῦτον 

δαά!άϊ, ποὴ δηποίαίαπη ἃ Ζευπίο:; 
απίεα τυοίῳ τε Κα(, ρτίπηβ : ἀεϊηάα 
ὠνήρτηται στα Ματεῖο εἰ μεοποίανο 
Γαὐπιταῖς ΗπατοὨϊπίοη εὐ Ζεαπε νὰ]- 
Βᾶίο ἀνήρηται, ἰπ α0 ἄδπαο ἀγραῖᾶ- 
τὰ5 εἢ ννεϊΐκο ; περ 15 οορί νι ὠνα!- 
ρεῖσϑθαι ΠΟῚ ἀἰϊοὶ ῥῖῸὸ ἐλμέσαγε, [εα εἢ8 
σαῤέγε, 171 γ1αγ7145 {ΊΊΕΥΕ. 

ἀνήρασηται)] πο Μαυτεῖὶ [,βοποΪδ- 
νας σοττγεξδοπθτλ ἴῃ ἰοσατῃ νὰ]- 
Βατὶ ἐνήρηται ἀφάϊε ρτίτηα5 Ηατοπίη- 
ἴοη. 

30. ἀεὶ τρέχων] Ἰοπίσαπι αἰεὶ χ 
σαε]ῇ, Ρεγπηαῖανις Ζεαηθ. ἀεξίησερϑ 
αὐτῷ τορᾶξα! σι Ομυεῖϊί. ροῆεα τσοτὲ 
αὐτὸν εἶδον. 

δεκαδέα:) [τὰ ῬὨΠΕΙρΏ 5. σατα Βα- 
ἀεηῇ, ΔἸικοτῇ. εἰ Οεἰἔ, δεκάδας Ἑάά, 
ΡΠ τηδ8. 4φαάτη (οτρίαταπι ϑιερπαπαβ 
Ϊῃ δώδεκα ἅπαντας ταὰϊανίι. 

31. φοιοῦτον ὄντα) Ζεαης, ηαἱ ροίξ 
ὄντα εἰ Κάπειτα σοτητηᾷ ροίαϊ!, 8ο- 
ουΐαςνος. ΔΓ αἴοβ εὐἴξ αἰξ, ἐαλὶς με 
Μι. Θυΐη αὐτὸν ποιοῦπτον ὄντα [Ὀ]αῖο 
οοπηπλαία ἸὩχὶϊ ὃ 



ΤΠΙΒΕΗ 11. ΟΑΡ. ΠῚ ΤΟ0 

Γ. 3 »“" ἀν᾽ ἃ “Ψ Ν »“» Ἡρρνε" 3 
ὄγτώ οὐ ζιλεῖς αὐτὸν, ὥσπερ τοὺς συγγένεις ; Καὶ ὃ αἱ- 

Ν 3 -“ “ " δὰ 9) 3 οἷ 

σχρὸς ἐκειγος σρὸς τοῦτο εἶπε Μὰ Δία, ἐφ" οὐ γῶρ. 
» ᾽ 3, 2 »»ν οὐ 5... ἈΚ, 

Φιλύόπονός ἐστιν᾽ ἐπεὶ ἤρκει ἂν αὐτῷ, εἰ ἐμέ ἤθελε φΦι- 
-“»“" Ὃῃᾧ » “ὦὝν 7) 

λεῖν, τοῦτο ἀντὶ ττώντων τῶν γυμνωσίων. 

ΓΑ ὉΠ 

ΤΟΙΑΥ͂ΤΑ γὴν δὴ καὶ γεν καὶ σπουδαῖον καὶ ἐλέ- σαυία ἀς 
Ἵ ῬΓΘΘΠΛ 5 ἴῃ 

γέετο καὶ ἐπράττετο ἐν τῇ σκηνῇ. Τέλος δὲ, τὰς ἘΣ σοποίοηξ 

ἣν ᾿ παν. » ἀρίίαγ, Ογ- 

σπονδὼς τοοιήσαντες, Καὶ εὐξάμενοι τὸς ϑεοῖς τὰ ὡγω- τὰ γεπὶ δὰ 
“ ἰξ ἡ ς 3 ιξ ᾿ « ἀεἸ Πθετδη- 

ϑα, Τὴν σκήνην εἰς οιτήν διέλυον. Τη δ᾽ εὐὐρονο ὃ ἀσπι ριο- 
ΜΞ Ὁ κῃ ᾿ ; Ροηϊτ, Εὶ 

Κυρος συνέλεξε τους στρωτιωτῶας ωαντᾶς, καὶ ἔλεξε Τοί-- ρτοσεγαπὶ 
΄Ὰ οτάϊηδ 

άδε: ΟΒιγίαηςᾶ5 
Παῖαϊ, “ 7 ε Ν » ᾿ς .» ᾽ 7 ΄ 

Ανδρες Φίλοι, ο μὲν ὥγων ἡμῖν εγγύς᾽ τροσέρχονται αυτῖῃ 
ΗΝ « ΄ Ν ι. ὦ" “" ᾿ Ν τ « "» ξὰ [τς 

γὰρ οἱ ὥολεμίοι. Τὰ δ᾽ ἀϑλα τῆς νίκής, ἦν μὲν ἡμεις νιτιαιὶς 
» ΄ὔ ΄ο“ο Ἂς » »» 93) “Ὁ “Ὁ ΠπΠ αἷἱο- 

ΟΝ ψ» γὰρ ἀεὶ καὶ ἀήμεᾳ, ἔφη, καὶ ποιεῖν δέϊ,} ται ταῦῖο 
δὰ Ὠα δδίατζ, 
ἥλον, ὅτι οἱ τε πολέμιοι ἂν ἡμέτεροι, καὶ τὰ τῶν τολε- Ρἰεδείο- 

συγγενεῖς) Ἀείρίςε δὰ ἷ. 4. 27. 
τ. Τέλος δὲ] Μαὶὲ δὴ Εαά. ρτίπηδ8 

εἴ πηᾶτρο Οσυεϊᾷ, 
πρίσας σσπονδὰς) ΤεΓηα5 οοηνῖν!ϊ 

Οτεθοὶ ᾿ἰθατίοπες Ῥεγῆς ἰθαϊτ, ἀὸ 
αυἱθὰβ Ατπεπβὶ Ρ. 36. ϑοῃο α δὰ 
ΡΙπάατὶ Ἰῆῃπι. 6, 11. ϑυϊάαβ ἴῃ Κρα- 
τὴρ εἶ ΠῚ τιδάσητ. 

τὰ ἀγαϑὰ) σαεῖῖ. τἀγαθά. ἀεϊηάς 
ττάντας τοὺς στρατιώτας. νοϊαϊῖπα 

Χεπορῆοη ἄϊοετε, υοά 'π Μεπιο- 
τὺ. 1. 3» 2. εὔχετο τορὸς ποὺς Θεοὺς 
ἁπλῶς τὰ ἀγαϑὰ διδόναι ὃ 

σκηνὴν διέλυον] [πῆγα 11]. 2,321. εα 
πότε μὲν διαλύσαντες τὴν σκηνὴν ἐνε- 
παύοντο. ἴ7πο νεῖθο διασκηνεῖν ἐξ' ἀρί- 
στοῦ ἀἰχὶς ΗΕ] επἰσογατζη ἵν. 8, 18. 

. ἄνδρες φίλοι] ΤΛΌεγ Βαάεηῇβ “εἰ 
ΑἸτοτῇ. Πέρσαι : ἀεϊπάε ἐγγὺς ἡμῖν 
Θυεῖ, ροῆῖεα τυροέρχονται, [εἀ οοττε- 
δϊατη 1» Παδεῖ. 

τοῦτο γὰρ---δεῖ}) Ψυϊρο ἤξος νεῖθὰ 
ΡΟΙ͂ νικώμεξθα ἰηςοτία Ἰεξεθαητατγ: 0 
ἴατηθη ἰοοο ροῆῖα ἰερὶς εἰ νεττῖς ΡΏ1- 
Ἰε]ρῆυβ, Ὁπηῆο ταπίυτη ἀεί. 810 
Ἑτίατη Ἰοοο Ἰεραπίυτ ἴῃ Οαε], τ] 
ἴατηεη εἴἷξ ὠεὶ λέγειν ἔφη καὶ “ποιεῖν, 
καὶ οὖ τὰ σῶν νηκωμένων, πάντα. τοῖς. 

4αδπ (τὶ ρτυταπι ΡΏ]]ΕΙ ρα 5. ασθοσαε 
ἐχριοῆητ, πιῇ χαρά δεῖ ροῇ τσοιεῖν 1ε- 
σι Τοτρῖατη. 1δουπαπΊ Οσογγδέϊογ 
Ουο!, ττὰ ᾿πτεγρο]ανῖῖ, αἱ ΡοΗ͂ ἀεὶ ἴη- 
(ἐγογεῖ καὶ ς Ρο ἔφη καὶ τσοιεῖν δάάιτ 
δεῖ, δηλονότι οἵ τε τσολέμμιοι ἄν καὶ τὰ 

(αρτα [οτῖρίο ἡμέσεροι) σῶν τσολεμοίων 
ἀγαϑὰ πάντα" ἢν δὲ ἡμεῖς αὖ νικώμε- 
9α. εἴ ροίὲ νικωμένων ἀεπίηαε ᾿πίδταϊς 
ἀγαϑπθά. Μιυτεῖὰβ Ἰοσαγῃ [ἴᾷ σοττΙΙρῚ 
νοϊαϊί: νμκῶμεν, σὰ τῶν τσολ. ἀγαϑὰ 
τοάντα, ἢν δὲ ἡμεῖς αὖ νικώμεϑα, (καὶ 
τοῦτο γὰρ λέγειν δεῖ) δηλονότι σῶν Ὁχ7ο- 
λεμοίων τὰ ἡμέτερα. καὶ οὕπω τὰ τῶν 

εἴς. ϑουριαγατη ἃ Ζεαηϊο ργοδαίαπὶ 
εχ Βαάεηῇ ἰἰΌτο 741 οΟἸἸ πὶ Ὁὐδιηεταᾶ- 
τί 5 Ῥτθία]!εγαῖ. Εαυϊάέξτη τὰ σῶν τσο- 
λεμίων ες Οπεὶῇ. εἰ ΑἸἰτοτῇ. Τοτιρῆ : 
τς] 5 ναϊσοὸ ἀῦεταῖ. Ῥαγεπίπεῆη 
ΠῚ Γαἱρεξᾶπι εὔδξε πιοποῖ Βιερμᾶπαβ: 
ΡοβεπΠογεπη 6] Ρᾶγίετη ταίεοα! Μὰ- 
τεῖα5. σοιεῖν Ῥοπετα, (Ὀδγθᾶτε αρρο- 
ΠΕΙΓΘ) ἱπιεγργείαῖυγσ ἩυςοΠπίοη, εἴ 
οῥεγα ἀαπάς. εὐ μί τ΄ βαὶ, Ζευπα. 
ΜΊῈΠΙ Μυτεῖῖ ταῖϊο οὐ πὶ τηᾶχῖτη δ 
ΡΙδοεῖ ; ἰπιετῖπλ οαφη ΝΥ εἰ κῖο ἀρο- 
Πορείεος ἥσπυτ ΡΟ νικώμεϑα ἄρρο- 
(αἱ. 



1ΤΟ ΟΥ̓ΕΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΕΑ͂, 

τατα οτάϊης μίων ὠγωθὼ ταώντω' ἣν δὲ ἡμεῖς αὖ νικώμεϑω,---τκ αἱ 
ῬΏσδτγαυϊας ἸῊ γ " ἀν : « Ν Ὁ" Ὄ ΄ ΕῚ ἯῪἠἢἾ Ψ -»- ἕδὰ 3 

Ραμα. οὕτω τῷ τῶν ἡττομένων ἀγωθὼ πάντω τοῖς νικῶσιν ἀεὶ 
{1π|ἃ ο- Ξ ᾿ 
ταυϊοης “ῴϑλα τρόκειτωι. 
ΙάἜτὴ ε ε Ἃ ΕΣ ΄ δὰ 

(μδάει, ὡς, ὅτῶν μὲν ἄνθρωποι, κοινωνοὶ «πολέμου γενόμενοι, ἐν 
πταυϊχας 
ἀδοσγηϊ, 
αἀϊρηιίατ5 δὲ , ἈΠῸ ΠΤ » " Ν 7, ἊΝ 
νἱπαι5).- Θήσετωι, οὐδὲν ἐσόμενον τῶν δεόντων, τὠχὺ πολλά τε καὶ 
ἀϊοῖα ἢ τ ᾿ αν ἕ ἌΣ ΩΝΝ 4 ἊΣ γχυ 
εξ γιὸ χῶώλῶ διωπράττονται" οὐδὲν γὰρ αὕτοις ὠργέιτωι τῶν 
Ρεγητεη- ᾿ ΄ ἘΡΕ ν Ὁ ἘΠ δ νης 
ἄσπι. τπράττεσϑ᾽ ει δεομιένων᾽ ὁπόταν δὲ ἕκαστος διωνοηϑῆ, ως 

Οὕτω δὴ, ἔφη, δέὶ ὑμᾶς γιγνώσκειν, 

« »“ψ. 5} “ ς 

ἑαυτοῖς ἔχωσιν ἐκώστοι, ὡς, εἰ μὴ αὐτός τὶς προϑυμη- 

"ὕ ΕΣ ξ Ἄ Σ 7 δ Ξ2.ΧΝ 

φΦλλος ἐστῶι ὁ τρώσσων καὶ ὃ μῶώχομενος, κων ὠυτος 
Α "» Ψ Ε .- ἐλ: .« », 

μωλωκίζηται, τοις τοιούτοις, εῷη, εὖ ἰστε, ὁτε σῶώσιν 
Ν 

Καὶ ὁ ϑεὸς 
7) ᾽ 7 -“΄ ἢ δῖ ς »ΞΖ.΄ “ἢ 

οὕυτὼ τως ξἐποιήῆσε᾽ τοῖς μή Θέλουσιν εαῦτοις τροσταττειν 

Ν᾽ ε 

ἅμα τάντω ἥξει τὰ χωλεπὼ φερόμενα. 

3 "»᾿ » Ν 7) 5 »“" ᾽ δ 

ἐκπονεῖν τἀγωώσὼ, ἄλλους αὐτόϊς ἐπιτακτήρας δίδωσι. 
ὯΣ Ξ 3} ΄ ᾿ ᾽ » ΄. »» 

Νὺν οὖν, ἔφη, λεγέτω τις ἐνθάδε ἀνωστὰς περὶ αὐτοῦ 
7ὔ͵ ΄ ὃν ΧΝ 5 Ν 522 3 »σ. »Ἂ»᾿ 

τούτου, τοτερῶς ὧν τήν ὠὡρετήν οἰέτωι ἀσκέισθϑαι μωλλον 
4 ς »“ ᾿ ,. ς ς-ὖ Ν ΄»-Ὁ΄ Ἂς 

τὰρ ἡμῖν, εἰ μέλλοι ὁ ὥλειστῶ κωὶ ὥονειν Κῶὶι κινδὺ- 
7 ᾿ ΄ 7ὔ τὰ 7) ἈΝῸΝ 3 Δ 

νεύειν ἐϑέλων πλείστης καὶ τιμῆς τεύξεσθαι, ἢ ἂν εἰδῶ- 

μεν, ὅτι οὐδὲν διαφέρει κακὸν (η ἀγαθὸν) εἶναι" ὁμοίως 

καὶ οὕτω τὰ] Ουεοὶῖ, καὶ οὐ οὰπὶ 
ΡΠΠΟΙΡΠΟ. ἀεϊπάς νικωμένων σαε!. 

εἰγαϑὰ οταίτες ΛΙτοτί. 
3. δὴ, ἔφη) συεϊξ. αἴτασλααε, ΡΏΪ - 

ἸεΙρῇας ἔφη οτηϊῆι. 
ἐν ἑαυτοῖς ἔχωσιν ἕκασσοι) Οαεϊξ. 

ἕκασεοι ἔχωσιν. Μᾶτρο ϑίερῃ. ἕκαστοι 
διανοῶνται. αιδ εἴ ᾿πτεγργείατίο Α- 
ῸΙ ποῖϊθυ γνώμην ἔχειν ἀϊοῖς Με- 
τηογαῦ. ἵν. 8, 7. οὕτως ἔχοντες γνώμης 
τρερὶ ἐμαυποῦ. ἴὕπαάε δρρᾶτεῖ ἴῃ Απᾶ- 
Ὀδῆῇ νὶ. 6, 12. εἰ ἡμῖν οὕπως ἔχων τὴν 

γνώμην ἄπεισιν τηᾶ]α (στρα πὰ πῆς 
Ἰερ!. 

τοροϑυμηϑήσεται) Ουεῖξ, τυροϑυμή- 
σιται, ἰεἀ σοτγεέϊα πη, εἰ Οπ Π  τ ὡς 
Ροηΐι δηΐς οὐδὲν ἐσόμενον. 

ὠργεῖται) Ῥτορῖεγ οοογάϊατῃ περὶ ]- 
ξιϊαγ ἀὰϊ οπηϊττταγ, ὅ810 οὐδ᾽ αὕτη ἄν 
ἡ σκέψις ἀργοῖπο. Ἡ]ΘΤΟΙΪ5 ΟΔΡ. 9. 
{εξὶ, 9. 

ὁπόταν δὲ] Ουεῖξ, ὅταν δ᾽. ἀεἰηάς 
μαχούμενος Ἑάά, ρήπηθ. Αἰουϊαπι 

ἃηῖς μαχόμενος ἴῃ Ουεῖξ, οοχιςέϊος 
δαάίάϊτ. καὶ αὐτὸς ΑἸτοτέ, 

σοῖς ποιούτοις, ἔφη, εὖ ἴσσε) Οεῖ. 
φούποις, εὖ ἴστε, ἔφη. 

ἥξει--- φερόμενα) Μᾶτῖρο ϑίερῃ. ἥκει. 
αυοὰ πᾶῦεῖ συεὶῖ. εὰ σοττεέϊα πῃ. 
ψη Πρηϊβοαι δαάϊταπη φερόρκεενα, ἰτ- 
ταθηῖ. 

4. οὕτω πως] ΑἸτοτῇ, τσῶς οὕτω. ἀε- 
ΠΟΘ Ρ5 τοὺς---ϑέλοντας Ουε]. [εἀ οοτ- 

τεξϊατη ροΐεα, Ὠδῦες. 
Νῦν οὖν ἔφη] ΟυεἸ, νῦν οὖν σις, ἔφη, 

λεγέτω. ααἱ τΐϊῃϊ ρτορίασες ογάο 
νεγθογατη αὐ σοΟποϊΠηΪοΥ : ἀείποερς 
μᾶλλον ἀσκεῖσθαι, ἰάετῃ ἰἰὈεγ Παῦδεὶ 
ουπὶ ΑἸτογῆπο, Ὁ] τσότερος ἄν Ἰερὶ- 
ἴασ, ψεῖθα τσαρ᾽ ἡμῖν οπχὶῆι ΡΏ11ε]- 
ΡὮὨυβ. 

ὁ τὺλεῖστσα) Αττὶου!ατα οὔ ὰπὶ 
Ἑἀά. ρῥγίπιβθ. ἀείποερβ ἤν ἔδωμεν ΑἹ - 
ἰοτῆ, ΟΌΪ {εαδη8 ὅσι δῸ αἰΐϊα πλᾶηὰ 
δα(ογρίαπι ἔαἰϊ ἴῃ πηαγρίης, 

[ἢ ἐγαϑὸὺ»} Ηφπο οὑπὶ Μακτεῖο δά- 

ὌβντΣ, ἀωαξα ἡ 
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Ν. »“" 5 ͵ “ Ε 

γὰρ Ὡάντες τῶν ἴσων τευξόμεϑα.. Ἐνταῦϑω δὴ ἀνα- ς 
ς “- “ἢ « ͵ ψ᾿ ΕΣ Ψ 

στὰς ὁ Χρυσάντας, εἷς τῶν ομοτιμῶν, ἀνήρ οὔὑτε μεγῶς, 
4 » »δηω ΄ Ὰ ΄ Ν ἘΣ 2 

οὔτε ἰσχυρὸς ἰδεῖν, Φρονήσει δὲ διαφέρων, ἔλεξεν ὧδε 
Ε ᾿ ΝΝ 3, Ὕ » 5. ἈᾺ ͵ὔ Ψ 

Αλλ᾽ οἰμωι μέν, ἐφη, ω Κυρε, οὐδὲ διωνοούμιενόν σε, 
ες Ὁ» εἴ ς Ἢ -“΄ ᾽ -“ὦν »} , -“ 

ὡς δὲ ἴσον τοὺς κακοὺς τοῖς ἀγωϑοὶς ἔχειν, ἐμβαλεῖν 
"»“- ὰ 5 φα 3 ΄ ΠΩ 57 39 

τοῦτον τὸν λόγον, ὡλλ ὡποπειρωώμένον, εἰ τις ὠρῶ ἐστον 
ΦωΝ . 7 ͵ὔ ᾽ -»“, « Ν «ς ῥ᾽ »“ἅμ" 

ἀνήρ, ὄστις εϑελήσει ἐπιδέιξαι εὠυτον, ὡς Φιωνοειτῶι, 
Χ Η » ἮΝ τον ὧν »Ὕ»" » 

μηδὲν καλὸν κογωϑθὸν τοιων, ὦ ὧν ὥλλοι τῆ ὠρετὴ κω- 
7 7 ᾽ ων Ε Ἂ δὲ » ἈδΟΝ Ἁ 

ταπράξωσι, τούτων ἰσομοιρειν. Ἐγὼ Φὲ, εῷη, εἰμυὶ μὲν 6 
“ ᾿ς »᾽ » 7 Δ ΝᾺ 

οὔτε ττοσὶ τωχὺς, οὔτε χερσὶν ἰσχυρός" γιγνώσκω δὲ, ὅτι, 
Ε ἐν ἣΝ » , “ ᾽ »“ὋἮ »: ᾿; 2 ὃν ͵ 

εξ ὧν ὧν ἐὙω τω ἐμὼ σώματι τοιήσω, οὐκ ὧν κριϑ εἴην 
4 “ ) Ξ “ἢ Χ 5 Ἂλ δ 

ουὐτε τῦρωτος, οὔτε δεύτερος, οιἰομῶι δὲ οὐδὲ χιλίιοστος, 

ἴσως δὲ οὐδὲ μυριοστός. ᾿Αλλῳ καὶ ἐκεῖνο σωῷως επί- 
ε 5 Ν ε »υς ΄σ 3 

στωμώι, ὅτι, εἰ μεν οι δυνατοὶ εῤρωμιενως ἀντιλήψνονται 
» 7 3 "»" Ψ» -“- 

των τραγμώτων, ἀγωϑοὺ τινός μοὶ μετεέστῶι τοσουτον 
ἂν») .“ δ 7 οὐ 5 δ᾽ ς ᾿ Ν δὲ ᾽ 

μέρος, ὁσὸν ὧν δίκαιον ἡ εἰ δ᾽ οἱ μὲν κῶκοι μήϑεν ποιή- 
ε 3 5 7 - » 

σουσιν, οἱ δ᾽ ἀγωϑθοὶ καὶ δυνατοὶ ἀθύμως ἕξουσι, δέδοι- 
3 3 Ν “οὖ ων δ 13 “ ΄ 

κω, ἔφη, μὴ ἄλλου τινὸς μῶώλλον, ἡ του ἀγαθοῦ, μεϑέ- 
΄ ΄ ΄΄ς 3 εἶ ͵7 ᾿᾿ Ἁ 

ξῳ πλέον μέρος, ἡ ἐγὼ βούλομαι. Χρυσάντας μὲν δὴ7 
« ΄΄' 4 ϑαν, 3. ω“ », 

οὕτως εἶπεν. ᾿Ανέστη δ᾽ ἐπ᾿ ὠύτῳ Φεραύλας, Περσής, 

ἄετε νἱΐατη εἴ, αυδπαθατη οὐπΠῚ ταχύς. ϑεᾶὰ μὲν οπλῖτὶ οοπιπιοάς 
ΗἩυϊοπιηΐίομο Ζεαπο (δηπὶῈ νοοᾶ- ποη ρΡοζαϊῖ ; ασυᾶγα τηλ]ΐγη 1ογὶ ρα πα 
ὈᾺ} ἀγαθὸν 14πὶ ἱπεῆῖε αἷς νοσγρὶβ ὁ 
τυλεῖστα καὶ σ. κ΄ κα. ἐϑέλων. 
διμοίως ---- τευξόμιεϑα) Ὧς ἄτυξζυτα 

νἱάς ΑὐὈὐτείοπιαπη δὰ Τῃυογά. ρΡ. 
20ο. 

5. ὃ Χρυσάντα;}] Αττϊσυ]α πὶ οπηΐτ- 
ταηῖ Εαά. ὑτίπιθα, τε]. εἰ ΔΙτοτῇ. 

ἔλεξεν ὧδε] Ηδες οτϊῆϊς ΡὨΠ]εἸρῆυϑβ, 
᾿ ὧδε εἴίατα Ουεῖξ, 

μὲν, ἔφη] ΑἸτοτῇ, ἔφη Ομ τε. 
σοὺς κακοὺς τοῖς ἀγ.) Ἐάἀά. ρΠπη85 

σοὺς ἀγαθοὺς σοῖς κακοῖς. σατὰ Αἰ- 
τοτῇ, 

ἐσιδεῖξα] Οαεἰξ, ἀποδ, ἀεϊπάς ἐϑ:ε.- 
λήσοι ῥτορῖεσ ογατίοπθπὶ Οὐ] αυδπὶ 
τηαϊϊτη. 

6. εἰμὶ μὲν] Ουεἰϊξ, οὔτε ττοσὶν εἰμὶ 

᾿Εγὼ μὲν οὖν, ἔφη, οὔτε τποσὶν εἰμὶ τα- 
χύς. 

οὐκ ἄν κριϑείην} Ουεὶ, οὐ κριδιείην 

οὔτε ἄν ττρῶτος οὔτε ἄν δεύτερος, οἶμαι 
δ᾽ οὐδ᾽ ἄν χιλιοστὸς, ἴσως δ᾽ οὐδ ἄν ῥἔυριο- 

σαός. ὠλλ᾽ ἐκεῖνο, ἔφη, σαφῶς. 4085 
(οτ᾽ρίατα [ἰὈτγαγὶ! ἰηρεπίαπ ἐχοεάεγε 
τοὶ εἴ οπηηϊπο ρτορθαπάδ νἱάερθᾶ- 
ἴυτΓ. 

τοσοῦτον] Οὐπὶ ϑιερῃαηΐϊδηα ροῆε- 
τίοτς εχ [ἴὉτο Βιοάθι, ΡὨ16ΕΙΡὮΪ, 
Ουεῖ. ΒΟΑΙ. ΑἸτοτῇ, τεοερί πη, φαοὰ 
ΓΕ] φαΐ 1ἰδτὶ οπχϊτῖαπε. μέρος σοσοῦτον 
ΔΙτοτ. 

δυνατοὶ] ἙὰΔά, ρῥτίπηθα οὐπὶ ΑἸτοτῇ, 
δυνάμενοι. ἀξίῃσερβ τυλεῖον ἤ βούλομκε 
Ουεϊί. (εὰ ἐγὼ οοττεξῖοσ δάα!άϊς. 



το ΟΥ̓ΒΙ ὈΙΒΘΟΙΡΙΙΝ.Ὲ 

: τῶν δημοτῶν, Κύρῳ τως ἔτι οἴκοθεν συνήθης καὶ ἀρεστὸς 

ἀνὴρ, καὶ τὸ σῶμα οὐκ ἀφυὴς, καὶ τὴν ψυχὴν οὐκ ἀγενεὶ 

ἀνδδὶ εορκῶς, καὶ ἔλεξε τοιάδε" 

8 πρῶ δὲ ἔφη, ὦ Κῦρε, καὶ πάντες οἱ παρόντες Πέρ- 

αἰβλιλῳ τὰν μέν, ἡμῶς ἐκ τοῦ ἴσου γῦν ὁρμῶσϑαι τάν-᾿ 

τὰς εἰς τὸ ἀγωνίζεσθαι ταὶ ἀρετῆς. Ὁρῶ γὰρ  υντὸ 

μὲν ἐφ πάντας ἡμῶς τὸ σῶμα ονήμε νὰν. ἢ ὁμοίως δὲ 

συνουσίως ττάντως ἀξιουμένους, τὼ δὲ αὐτὼ καλὼ πτῶσιν 

ἡμῖν προκείμενα. Τό τε γὰρ τοῖς ἄρχουσι πείϑεσθϑαι, 

πᾶσιν ἐν κοινῷ κετωι" καὶ ὃς ἂν ὠνῇ τοῦτο ὠπροῷω- 

σίστως ποιῶν, τοῦτον ὁρῶ πωρὼ Κύρου τιμῆς τυγχάνοντα" 

τό τ᾽ αὖ πρὸς τοὺς πολεμίους ἄλκιμον εἶναι, οὐ τῷ μὲν 

προσῆκον, τῷ δ᾽ οὗ, ἀλλὼ πᾶσι καὶ τοῦτο προκέκριται 
7, ᾿ 

90 κωλλίιστον εἰναΐ. 

7. σσωως ἔσι] Ουεῖε, τοροσέτι. 1π 6ο- 

ἄετη σογγούίογ νετῦα οὐηἶα συνήθης 
καὶ---ἀεῖη πε οὐκ ἀφυὴς αἀαϊάϊτ. ΑἸαιϊ- 
πᾶ. ὰηϊ. ἀγεννεῖ, οὐ δάση {6- 
4αξηῖα καὶ οσορυΐδᾶ. 

8. ᾿Εγὼ δὲ] Εχ Ταητίηα δὲ δά(]άϊ 
αὐτὴ Ζδυπε : εδάδιη καὶ τσάντες δὲ 
Πᾶῦεῖ. 1ὴ Ουεϊῖ, ρῥγίὰβ δὲ σοτγγεέϊογ 
Ἰητεγαϊί. 

ἡμᾶς ἐκ Ουεῖῇ, ἡμᾶς τοάντας ἐκ, 
υῖ ΡΠΠΕΙρΡ 5. μὲν ὑμᾶς ΑἸτοτί. 

ὁμοίᾳ μὲν) (ΕἸ, ὁμοίᾳ τε τρ. τσάν- 
σας ἡμᾶς τὰ τπτάντα ὠσκοῦντω;, ὁμοίως 

συνουσίας---ταῦτα δὲ τσῶσιν ἡμῖν τορό- 
κεισαι. τὸ γάρ. (εὰ σοττεέϊογ ροίξ νετ- 
ὈαΑ ταῦτα δὲ δάάϊαϊς καλὰ εἴ νεγθ Πὶ 
τυρόκεισαι τηυτᾶνὶ ἰπ πσροκείμενω. Ετ- 
ἴαταὰ ΡΏΙ ΕΙΡυ5 τὰ αὐτὰ -τσᾶσιν ἡμεῖν 
τορόκειται νετῖϊς. ΑἸτοτγῇ, ὁμοίως δὲ συν- 
“υσ.---'ροκείμενα ἡμοῖν. 

σὸ σώμα) Ουεϊξ, σὰπὶ ΡΠ ΟΙΡΏΪ 
το τὰ τσάντα. ΨΝαυϊραίατη Ζευηα 
ἱητεγργθίαταγ νήέζε σέγαγε σογῥώς, Τὰ- 
ἔτα 111. 1») 20. σὸ σῶμω ἀσκῆσα, εἰ σοτ- 
ΡΟΙΙ νὶτθβ. ἀάάδτε οἷο. εἴ 11.1,) 20. 
εἴ σὰ σώματα πρὸς ἰσχὺν ὠσκεῖν. 
Οοπιροπίαμη σωμασκεῖν εἰ σωμασκία 
πε ἃ Χοεπορῃοπίε ἐδ σοτγρογὶϑ 
Θχοτγοιϊτατίοπς δι] δεῖοα εἴ τα] ΠΠτατὶ αἱ- 
οἰζατ, αὐ ἀοοεοθίταγ δα 11], 1») 2ο, [ςἰ- 

Νὺν δὲ, ἔφη, ἡμῖν καὶ δέδεικται μά- 

τὰγ ἢοοσ εἴδτη ἴῃ ἴοσο σὰπὶ νἱδὲὰ ἐχ- 
ἐγοϊτατ ποτὰ οοπ] ηξδὶ Ραΐο, εἴ 1ὸ- 
απ σοην ΘΙ ΠἀὩτη ἰτᾶ : 2,212 6127 
πος ΟἸ765 τἱδε οἰ σΟΥΡΟΥς Φκεγολία- 
ἐϊορε μίϊ σἱάεο. ϑ8ὶ ΘΟμαρβΓα5 Ἰοσυ πη 
ἰαἴται 111." 2,,..326. ἐφ οἷς σε ἐσρεφόμεϑα 
ὑπὸ Κυαξάρους, ὦ ὥ τε ἠσκοῦμεν, ἐφ᾽ ὥ τε 
αὐτοὺς τσαρακεκλήκαμεν, ἴΔο1]6 ἰη Γα}- 
Ρἱοἰοηθῖὴ δάάαᾳοϊ ροϊοτγί5, Ἰοοὰπὶ εἶξε 
ἤσπο νἱτοίατη. 

Τό τε γὰρ) Μαϊὶπὶ τὸ γὰρ συπὶ 
Οαε!ῇ. [ξααϊταν εηἰπὶ ἀείποερ5 τεέξὶα 
σό Τε αὖ. 

πῶσιν ἐν κοινῷ ἔχ ΡΠΙΠΕΙρΡὮϊ ΠἰὍτο 

εἰ συεῖῇ, πᾶσιν ἀἥά!αϊι Ζεθηε. 
Κύρου) Ταητπᾷ Κύρῳ. 
πολεμίους ἄλκιμον) σαε!ῇ. ἀλκίμους. 

(εαἀ οσοττγεξϊα πη. ογρνε τες 1τι γεωμς ἀααὶ- 
τατα Πᾶθεῖ νετῆο Ρῃ εἰρἢϊ. 

σροσῆκον] Ταπτηὰ οὐπὶ ΑἸτοτί, ὁ- 
πλΐτατ. Τα θοῆς καὶ δηῖα σοῦσο ΟΠ 
ΡΠΠΕΙΡἢΟ οηλ τη πὶ σδηΐεο. 

9. δὲ, ἔφη] [τὰ οαπὶ (εἰ, δίορἢδ- 
ΠῸ5 εἰ δΥειίκο : τοϊφαὶ ᾿0τὶ, εἰ πὶ 
ΑἸτογῖ. φημὶ, φαοά τεοαρῖς Ζειηδ. 
Νεαῖγαπι ΡΒ ΘΙ ΡΠ5 εἐχρτείῆι. 

δέδεικται) Τλθεγ Βτοάθι δείκνυται, 
αυοά οαπὶ ΡὨ εἰ ΡΟ ρτϑοξεγαμη. δέδο- 
σαὶ τράϊεραῖ Μαυτείαβ, ἀᾶπχηδῖο φηνς 

μί, 
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᾿ῶ τὰ ἂν. “Ὁ δ... Ὁ 7 Ν τ 2 “, Χχῆ, ἣν ἐγὼ ὁρῶ πάντως ἀνθρώπους Φύσει ἐπισταμένους, 
ω Ν »ο ΣΥΝ, ͵΄, ἐλ ἄν, ἡ 

ὥσπερ γε καὶ τάλλα ζῶα ἐπίσταταί τινω μώχην ἐκα- 
9. ΔᾺ ΓΆΣΟΥ ὉᾺ.3 ΕΝ γΙ ἈΝ Ἂς Ὁ (2 

στα, οὐδὲ τσαρ᾽ ἐνὸς ἄλλου μαϑϑόντω, ἡ ταρὼ τῆς φύ- 
“᾿ ε -» .Ν ὙΡ δι νεῷ ς χυς ς 

σεωξ᾽ οἷον, ὁ βοῦς, κέρατι τοαΐξιν" ὁ ἵππος, ὁπλη" ὃ 
᾿ς 

Καὶ φυλάττεσθαι 
ΔΝ ᾿ ΕἸ “μ" 7 ΟῚ ιν ᾿ Ζ ι ἈΥῚ 

δὲ, ἔφη, ἐπίσταται ταῦτω πάντα, αῷ ων μώλιστον δεὶ 

7 Ἅ « Ἢ 53 

κύων, στόμωτι" ὁ καπρος, ὀδόντι. 

ε “ . 3 Ἂν ἯΙ ΄ ΨΝ 

καὶ ταῦτα, εἰς οὐδενὸς διδασκάλου τπώποτε Φοιτήσαντω. 
ϑψ ὋΝ »} ᾽ , Ἂ" ᾿ 7 Ϊ 

Καὶ εγώ, εῷη, ἐκ παιδίου εὐθὺς μέν ποροβάλλεσιϑαι 10 
δι τοαχευν οἱ Ν 7 “ " 7 ᾿ ἈΝ ΔῪΡ 
ἡπισταμήν τῶρο τούτου, ὅτῳ ὠμήν αληγήσεσθαι πκῶι εἰ 

Ἀ Ε ᾿ 3, ᾿, »- ἍἋ Ψ Ὑ «“ 

μὴ ὡλλο μηδὲν ἔχοιμι, τῶ χειρὲ τροέχων, ἐνεπόδιζον; Ο 
3 "-“ » 2 ων 

τι ἠδυνάμην, τὸν τταίοντα" καὶ τοῦτο ἐποίουν οὐ διδωσκό- 
᾽ ἃς ΝΗ ἢ ὁ ὌΝ ΜΔΑ 7] - 3 3 Θ 

μένος, ὡλλὼ καὶ ἐπ᾿ ἀύτῳ τούτῳ τῦωιόμενος, εἰ προίθο-- 
Ν μο ᾿ΊΑΣ ἊΝ Ψ «τῇ 

λοί! ἤν. Μάχαιραν γε μῆν εὐθὺς τσαιδίον ὧν ἥρπαζον, 
“ἤ ΕἸ ἀὐιν ὧι » ΝᾺ “ Ἂ “ Γά 

που ἴδοιμι, οὐδὲ τωρ ενὸς οὐδὲ τοῦτο μωϑῶν, ὅπως δέοι 
ὲ Ν᾽. ἿΝ - »“ » { 3 Ῥ 

λαμβάνειν, ἄλλου, ἡ ττωρὼ τῆς Φύσεως, ὡς ἐγώ ᾧφημι. 
5 ͵ “ 2 “ 7 ᾽ δὲδὶ ͵] Ἕ 

Εποίουν Ὑουν καὶ τουτο κωλυόμενος, οὐ σιθωσκομενος 
“ ὩΣ 9 τό πα, ἃ ᾽ 7 ΈΡνς μον, Ν 
ὥσπερ καὶ ὡλλῶ ἐστιν, ὦ, εἰργόμενος κ͵ὶ ὑπὸ τῦατρὸς 
- εἰς Ν᾿ “»"»" ἡμῷ Ἂ Ε , 

καὶ ὑπὸ μητρὸς, ὑπὸ τῆς Φύσεως πράττειν ἠνωγκωζόμην. 

φύσε] Τυαπιῖηα φῦσαι, γίγαντας ὠν- πυροσἔχειν---- τσαιδίον ὃν, ΜΙΏΐ νεγθὰ 
ϑοώπους, ἴῃ αὰο ἰεδῖῖο Αἰτογῆηὶ Εἰ τὶ τορὸ τούτου ναϊὰς ἀρ] σεῆς  ααὶΐ 
φυσει πάντας ἄνϑρ. Ιαῖει. 

ἐπίστατωι) ἴῃ Οὐεὶξ, ρῥεΐὰβ. ετγὰῖ 
Ὦϊς εἰ ἅἰτεγο Ἰἰοςο, φαὶ (εχαΐτατ, ἐσί- 
στανται ἰοτὶρίυ πὶ, [εἀ ἀειπάθ οοτγα- 
ἔϊατη. 

οὐδὲ παρ᾽ ἑνὸς ἄλλου] 1. ἃ. τραρ᾽ οὐὖ- 
δενὸς ἄλλου, εχ Ψψυ]ράτὶ τατίοης 1οὸ- 
αυδπηάϊ, 

φυλάττεσθαι δὲ] (αεϊξ, φυλάττε- 
σϑαί ᾽ ἔφη ἅπαντα σαῦσα ἐπίστανται. 

ΜΙΠῚ ΠΠἀ γε ποη (οἰαπα Ὠἰϊς [εὰ εἰ- 
ἴᾶπι (ρτα Ροΐξ ὥσπερ ροπίατῃ αἰ ]1- 
ςει. ᾿ 

1ο. ἐγὼ, ἔφη] Εχ Ουεῖξ. ἔφη ἀα41- 
τη 5 ΟὈ ΠῚ Ζειπῖο. [Ιη εοάδπι [ἰῦτο 
μὲν οὔ πὶ σοτγεξίοσγ δάαϊάϊι οἱ ἐσπι- 
στάμην ἴῃ ἤπισα, ταυϊανὶῖ, 

τούτου, ὅσῳ) ἴῃ Οὐε]ξ, τούτων {εὰ 
ςοττγεξζατη : ̓ὈΙάε τα ΓεααἸτῸΓ ὅτ᾽ ὡ- 
μην. τολ. εἰ Ὗ μή. 1εὰ ΟΟΥΓΙΒΊΓΟΓ καὶ εἰ 
μή. Βαάεη τ΄ σούτου, ὅτι οἰοίμην. ΑΙ- 
τοι, ὅτ᾽ οἰοίμην τυληγήσεσθαι" εἰ μὴ-τ 

ἘΠῚ ΠῚ ]αροο Οσσαττγὶί εἰ τσροβάλλεσαι, 
ΓΔΠὰ5 πη σΟΓρΡρᾺΒ το Πεῖ, ὯδΟ διηγὶς 
ΔΕΒΓΟΠΌτΙ5 Ρτο)θξϊαϑ ὄρροηῖ, ἀεὶπ- 
6605 πιᾶίϊ τη ὅσε ῴμην. πληγήσεσθαι, 
καὶ εἰ μηδὲν ὥλλο τὼ χεῖρέ γε πο ἔχων 
εἴο. 

τοροίχν} Ἑαά, ρτὶ τ γα Τὴ τοροέχειν 
εχ 1|ῦτο ἔμο Βτοάφουβ σούγεχὶς. σπϑοσ- 
ἐχειν ΑἸτοτῇ, σῷ χεῖρε τσροέχειν ἐνεσόδε- 
ζον Βυάεπῇς, απᾶάς (τηοταγὶ 8 68ἢ- 
οἰεῦαι τῷ σὼ χ. τσροΐχειν. 

τροβωλοίμιην] [τὰ οαπὶ Θπεῖῇ. ἀεὶ 
ΡΓῸ τοφοβαλλόμην, ηαυοὰ ΓΕοη0]. πιὰ- 
τὰ αι ἴῃ τυροεβαλλόμην. 

ὧν----ὅπου) (πεῖ, ΑἸτοτῇ, ὃν, ἀεί πα 
ὅποι ἘΔ. ρῥτίτηδ. 

δέοι] Οαεῖ. δεῖ 'ἰπ εοάετι ἄλλον εἴ 
[εαυδη8 ὡς σοτγγεέξζον δάἀαϊάϊε, 

γοῦν] ΛΊτοτῇ, οὐ. 
ὑσὸ μητρὸς} ἴῃ σε]ξ, πη τ5 πε ῃ- 

το Δηςθο θα, 
ἠναγκαζόμην} ἰεαπεῦᾶι παίαγθο ἴπ- 
1 
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Καὶ, γαὶ μὰ Δίω, ἐποιὸν γε τὴ μαχαίρο πᾶν, ὅ τι δὺ- 
“ 7 » ἃς ἢ “ 

γωΐμην λανθάνειν. Οὐ γὰρ μόνον φύσει ἥν, ὥσπερ τὸ 
, δ ΄ Ε ἃς «Νὰ Ν ἌΝ βαδιξειν κωὶ τρέχειν, ὡλλὼ καὶ ἡδὺ, πρὸς τῶ πεφυκένωι 

Ὥς, ν- ᾿ Τὰ (τ 2 Ἵ 3 ς ς 
1 τοῦτο ποιέεῖν, ἐδόκει μοι εἰνωι. ᾿Ἐπεὶ οὖν, ἔφη, εὑτη ἥ 

7 "ῳ 3 τ »“" ἊΝ ΄ 

μάχη καταλείπεται, ἐν ἡ προθυμίας μᾶλλον, ἢ τέχνης 
» Ε “ψ" δ᾿ ἣν » «- ἃ 7 3 ἕν ς 

ἐργον ἐστὶ, πὼς ἥμιν οὐχ ἡδέως πρὸς τούσός τοὺς ὁμοτί- 
ΕἸ 4 « Ἂς Ὗ ΠῚ “ 5» τὰ Ε) 

μους ἀγωνιστέον ; ὕποὺ Ὑεὲ τῶ μὲν ὠϑλω τῆς φὠρετής ἰσώ 
Ἂ Ὰ δ 2 "ὔ 5 Ν 7 δ 

πρόκειται, παραβαλλόμενοι ε οὐκ σώ εἰς τὸν Χίνουνον 
δ, 3 ΟῚ ἔτ’ ΥῪ ΕΣ Ἁ δ »4 ω 

ἔμεν, ὠλλ᾽ οὗτοι μὲν ἔντιμον βίον, ὃς μόνος τερ ἥδιστος 
7Ζ ς “ Χ ᾽ Χ ", Χ “ἢ ἘΝ 

βίων, ἥμεις δὲ ἐπίπονον μέν, ἄτιμον δὲ, ὁσπερ, οἶμιωι, 
Ψ 7 ἊΝ “5 Ὁ νν πὰ 3 ͵7 

Ἰχ, χαλεπώτωτος. Μάλιστω δὲ, ὦ ἄνδρες, τουτὸ μὲ εὐθύ- 
5 Ν 3 “Ὁ Ἂς ἣ- ψ' »-»" τ), "»" 

ββως εἰς τὸν ὥγωνώ τὸν τρος τούσδε σαρορμω, ὁτι Κυρος 
3, ς ὰ 3 7 3 Ἷ Ἂς »"» 

ἔστω! ὁ κρίνων, ὃς οὐ Φϑόνῳ κρίνει ἀλλὼ σὺν Θεῶν 

διηθαπι. Ηΐϊης σὰ ἀναγκαῖα, πὸ- 
φεἤηιαῖες παίαγθο, δὰ α νο]υρίδϑ 
εἴϊαπὶ σοεαηάὶ τείογιαγ Μεπηογδῦ. ἱν. 
5.5.9. ἴαπι εἰἰατη ὠναγκαίω, 4αοτυτα 
ἐνεηῖαὰ5 οἢ πεοεῆδλτγυβ εἴ Ἰερὶθ5 πᾶ- 
ἴατοα ρῥιθδηϊα8. [ΙὈϊ]άεπὶ 1. 1, ὅ. 
“νάγπκαι ΕἴἸΆΤῚ ἰ. 1. 1.5. Τα πὶ ]Έ 65 ἢδ- 
ἕυγοο Ἰη ναὶ 1] 65. ΑἸτογῆπυς [ΠΡ6Γ 
ἀσταιτεῖν ὨΔΌΘΙς ΡΓῸ τσράττειν [εἀ νῈ]- 
ξαῖα ἴῃ τηδγρίης δάϊογιρίδ. 

ἔσαιόν γε) ΘΟυε]ῇ. γε τῇ οτηϊπὶ σὰ πὶ 
ῬΠΠ]εΙρῇο. Αἀ λανθάνειν ᾿π|6]}Πδε 
-π-αίων. πὲς Ορυ8 εἰ ἰέρεγε λανϑάνων, 
ααοά Παῦθει πηᾶῖροὸ δίθρῃ. 

τυρὸς τῷ] Ἑαά. ρτίπηθο, εἰ ΑἸτοτῇ, 
πυρὸς τό. ϑεαηθδῊ8 ποιεῖν ογηϊῆτ οἱ Πὶ 
Ουελξ, (4 σοτγεξζοτε δἀάϊεα αι) ΓΠ1]ε]- 
ῬΏυ5 νοτγίθηῃβ: δὰ δὰ παϊασγα]θτη γ10- 
μη ἤοο γπ|λδὲ (μαὺς σἱάεδαίμγ. Ἐαα!- 
ἀεπὶ) ροίξ ποιεῖν ᾿ποι τα Ροία, Οὐ 
δηΐδα ροίδ τσεφυκέναι εἴϊει τηα]ε ροῆ- 
ἴα ΠΊ. 

11. ᾿Επεὶ οὖν] Εχ Οσυεϊ, εἰ ΡΗΠΠΕ]- 
ῬὮΪ τὶς ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἀεἄἀϊτ Ζειπε, [πῃ 
(τε! ἔφη Τεχαϊταγ ροῆ αὕτη. 

σούσδε)] Οπχϊῆιτ ΑἸάϊπα, ϑίερῆ. εἰ 
Ἰεοπο]. 

τυαραβαλλόμεν) Μαῖρο ϑιερῆ. 
τοροβαλλόμενο. ἘΠῚ ὈΕΙ]Ϊ Ρετγίου 8 
ΟὈ]σαγα, ρει" ἀτὶ. 

ἔμεν} ἴΠοο νυ]ραῖο ἤσμεν ἐχ Βυάεη- 
Ὦ οἱ πιᾶγρῖπε Οσπεϊξ, οαπὶ Ματεῖο 
Ῥτοεῖαϊι. Οτϑος ξηὶπλὶ ποῃ ἀἰςοϊταγ 

τυαραβάλλεσθαι εἰς κίνδυνον . ηυλπ- 
αυᾶπὶ ἴῃ ἰοοο [Πα 1, 322. αἰεὶ 
ἐμὴν Ψυχὴν ττωαραβαλλόμενος πολερείζειν 
Ζεαμθ νεγθ πὶ τυολεμέξειν σοτηρατζγδϊζ 
οὐπὴ Χεπορῃοηίδο εἰς σὸν κίνδυνον : 

πες ξαιδηβ8 οὗτοι μὲν εἴσ, Ὀεπα οὐ 
ἴσμεν οοἷζ, [Ιῃ ΑἸτοτῆπο ἔαργα ἔμεν 
Δ Ὁ α]ῖο ἤρπια δάάϊτα πὶ ̓ε σ᾽ ταΓ, 

ὃς μόνος στρ) ὰαπ|. Βαάεπῇ5, ΑἸτοτῇ, 
ὅσπερ ἥδιστος. ἡμεῖς. Οὐ], ἔνσιμοον ὃς 
(μόνο; περ ἥδιστος βίων" ἡμεῖς, (εὰ βίον 
ΡΟΣ ἥδισσον σοτγεδξουί5 πηᾶηὰς. ἰηίε- 
τας. Εαάεπι ἔαϊτ Ἰεέξίο ἴῃ ΒοάήϊΪ. εἴ 
εξ ἴῃ στηδιρίης ϑίερῃ. εἴ [μθοηο]. δς 
βίων ἥδιστος ὃς μόνος ΑἸαάϊπα εἰ ϑι1ερἢ. 
ὃς βίων ἥδιστος, καὶ ἄσονον σογτίροθαῖ 

Μαυτεῖα5, αὐ ΠῸϊ ἄσονος εἰ ἐπίπονος, ἀ(6- 
ἰπάς ἔνσιμος εἴ ἄτιμος ΟὔΡΡΟΠδγοητΌΓ, 
ψεγῦα ὅς βίων--τιρκιόνος οτηϊῆς ΡΏΠ]61- 
ΡὮι5. ὃς μόνος ὑπερήδιστο; τεπῖαθας Α- 
Ὀτεο 5 δά Τ αογά. μ᾿. 214. 

ὅσπερ, οἶμαι.) Τα πτπα ὥσπερ σοΙΓα- 
χὶς Βτγοάφουβ, ΑἸαϊπα οπλϊῆς. ἀδίποερθ 
χαλεπώτερος Θ σε], 

12. Μάλιστα δὲ] Εχ ῬΏ6]. σαθτ, 
Οαπηιογ. Βοά]. συεὶῇ, ΑἸιοτῇ. δὲ δαάϊ- 
ἀϊτ Ζευπε. ϑεηθδης εὐθύμως τη δῖ 
αἰ ΡΠ σαι : εὔϑυμοον στοιεῖ καὶ «΄αρορμεᾷ ἢ 
εἴτι, πχαρὶβ τοϊσγάγεσα. Ῥοῖεᾶ ὁ κρί- 
νων ἔσται, ΟὐΕ][. 4υἱ στὸν αηἰς ἀγῶνα 
οὔηϊτῖο, ἀεηΐίᾳας εχ ᾿ἰεξλίοης φϑόνῳ 
κρίνων σοτγοέϊογ κρίνειν ἔξοϊ. 

σὺν ϑεῶν ὅρκῳ) Ἰαπῖ, Οὐε]ξ, σὺν ϑεῷ 
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ὁρχῷ λέγω, ἡ μῶν ἐμοὶ θοκεὶιν Κυρον, οὐυστινὼς ὡν Οροῦ 
3 ᾿ς “" » δὰ " ς “Μἶ κα 7 -» ἂν ὦ 

ἀγαϑοὺς, φιλεῖν οὐδὲν ἧττον ἑωυτοῦ" τούτοις γοῦν ὁρω 
ΕΣ .«“ ἊΝ 95) ῳ ΄ »" ΟΦ Ε 

ὠυτν, ὁ τί ὧν ἔἐχῇ ἥδιον διδόντο, μώλλον, ἡ αὐτὸν εχοντῶ. 
3 Χ ς ᾿ “ ΕΖ 

Καίτοι, ἔφη, οἴδα, ὅτι οὗτοι μέγω ΦῬρονουσιν, ὁτί πεπαί- 13 
ἃδ δὰ οἾ . Ἂς Ἂς ἿΝ δ Ἄς Ἂς 

εὐντῶι δή καὶ ὥρος λιμὸν και σρος Ἅψος και πρὸς 
« - " ΕῚ «“ -“" « -" δἰ χκὰς 

ῥίγος καρτερεῖν" κωκῶως εἰδότες, ὅτι καὶ ταῦτα ἥμεις ὑπὸ 
͵7͵ Ν “" ᾽ 7΄͵ 

κρείττονος διδασκάλου πεπαιδεύμεϑω, ἢ οὗτοι. Οὐ γάρ 
» 3 Ὁ» τ' ! Ν 

ἐστιν διδώσκωλος τούτων οὐδεὶς κρείττων τῆς ἀνώγκης, ἣ 

ἡμᾶς καὶ λίαν ὠκριβουν ταῦτα ἐδιδωξε. Καὶ πονεῖν 4 
᾿ λ Ν τ , ΄ 2 “, .« Ε - 

οὗτοι μὲν δὴ τὼ ὅπλω Φέροντες ἐμελέτων, ὦ ἐστιν ὥπώ- 
3 ς πο - ὮΝ ᾽ ἔν, ΕΝ ς "»-" ΄ 

σιν ἀνζγρώποις εὑρημένω ὡς ἂν εὐφορώτωτώ εἴη" ἡμεὶς δέ 
Π ΕῚ Ν ΤῸΝ 

γε, ἔφη, ἐν μεγώλοις φορτίοις καὶ βαδίζειν καὶ τρέχειν 
ΓῚ ͵7 “ὔ "“" 2 ᾿ζ »" ἣο “ .« ΝΆ 

ἡνωγκαζόμεϑια" ὥστε νῦν ἐμοὶ δοκεῖν τὸ τῶν ὅπλων Φό- 
» » ᾽ -- Ἂ ἃ ἄρ᾿ χ ὼ 

ρήμω πτεροῖς μώλλον εοικέναι, ἢ Φορτίῳ. Ὡς οὖν ἐμοῦ 15 
[ 3 δ ς -»-7ὔ» Δ ᾿ ἃς Ν 

γε καὶ ὠγωνιουμένου, καὶ, ὁποιός τις ὧν ὦ, κωτὼ τὴν 
" ᾿-“Μψ » « ΠῚ Ψ τὰ ) 

ἀξίαν τιμάσϑωι ἀξιώσοντος, οὕτως, ἔφη, ὦ Κῦρε, γίγ- 
Ν  ,-« Ν κα Ε ͵ »" ς 

γωσκε. Καὶ υμιν δὲ, ὦ ἄνδρες δημότωι, παρώινω, ὁρ-- 

ὅοπῳ δοκεῖν, κπυροῦν, οὕσσινας, εχ α0 
Ἰΐηρτ. δοκεῖ ἔεςϊς. ἀλλὰ σὺν Θεῶν ὅρκῳ 
λέγω ἥμην ἐμοὶ δοκεῖ κῦρος οὕστινας ἂν» 
εχ Ἰίῦτο νεΐεγς, ἔοττς ΑἸάϊηδ, ρτγοΐεγι 
Βτοάξειιβ: αυξ εἰ εἴα Βυάεηῇς 
Ἰθξϊῖο, ηἰἢ ᾳαοά ἦ μὰν ἐμοὶ δοκεῖ Κῦρον 
οὕστινας. ἢ μὴν ἐμοὶ δοκεῖ Κῦρος οὔσαι- 

νως. ΑἸτοτῇ. (ῥὰ νἹάείμν γεϊϊρίοο 7ωγε 
7μγαηάο ῥίαπμηι ζασεγεγ ΛΑ ζμος γος 
ῥγούος “τάοτΐ, ῬΏΛΕΙ ΡΠ 5, ΠΤ απεϊηϑια 
Ἰεξιϊομεσα εουῖαβ. Εἔρο Ζειπίυπὶ 
[Ξ4ιοτ. 

οὕσσινας ἄν] Οεῖῇ. ἄν οπηῖτῖς εἰ 
ἀεϊπάε ἴῃ τηᾶτρίης δαίζογρτα πη Ὠδθεῖ 
ἢ ἕαυτὸν, α86 εἢ Ἰεδιίο Τα ητίηδε εἴ 
ΑἸτογβπὶ ἢ τὶ. Βεαιδηβ ἔχη ΡῬΓῸ ἔχοι 
εχ Ουε]ξ, εἰ ΑἸτοτῇ. δάϊζοϊν!. ἔχε, ΑἹ- 
ἀϊπα. ϑεφίξηβ ἥδιον ογαϊτεῖς Οαε]Ε, 

13. τγρὸς δίψος ) Ῥτοοροίιϊοηςα οὔ ἴ- 
ἴὰ δίψαν Ουεὶξ, [4 δίψψνος οοτγεέϊοτι 
ἀεαϊε. Ἰάθπη τεχίι5 ῥέίγον επηχεηάανίτ. 
ϑεαθεξηβ ταῦτα ἰάετα ΠἰΡθῈῚ οὐαϊῆι. 

κακῶς εἰδότες) πείοϊεπίεβ, ᾿ξ πατεῖ. 
σούτων οὐδεὶ:] Ουε!ξ, οὐδεὶς τούτων 

κρείσσων ὥν, ἀεϊηάς ταῦτ᾽ εἐπκριβοῦν ἐδί- 

δαξε οτάϊπε, αἵ ταὶ ν᾽ ἀδίαγ, πυῖη6- 
τοΐοζο. 

14. οὗτοι μὲν δὴ] τὰ ΑἸτοτῇ, ῥτὸ 
τοονεῖν μὲν οὗτοι δή, Οπεϊῇ, οὗτοι μὲν 
οταο δή. {εὰ οοττγεξῖοῦ νυϊραίδπι 
ἀρροίαϊε. 

ἐσσιν ἅπασιν) ἰὰ οὑπὶ ΟεἸΓ, 
Ζευηε ; δηΐεα εἴἂΐ ἐσσι τσᾶσι. ἀεἰη- 
οερ5 Ουε!ῇ. εὐφόρως ἴῃ ἰδχία, νυ]ρᾶ- 
ἴάτη ἐχ σοτγεδϊίοης παρε. Οεἴεγαπῃ 
ῬΠεταιΪα5 Πυρευθοῖα αἰτοῦ ἀθ ΔΥΠῚ 5 
ΠΟΙ απὶ αν! 5: φώα φιρίαίοηη αὖ 
λονῖηπῖδμς τριφιαῦι ῥοΐμσγο ὑυοηγὶ, ἰς- 
αἰἤἔρεῖς, 

πὸ --τ- φόρημα --- φορείῳ] 11 οὐπὶ 

Ουεϊῇ, ῬΌΠΕΙΡΗΙ Πθὲγ : ρτὸ σῶ-ετεῷοι 
ρήρμια τα---οφορτίοις. ΑἸτοτί, ἐμοὶ νῦν δο-- 
κεῖ--εφορτίῳ. Ἐτίάτῃ 1πὲ, ἐμοὶ δοκεῖ, 

154. ὁποῖός τις ἄν] Ουεϊξ, ὁποῖος ἄν 
σις. ἀδίηαε με σημῶν, αποα σοΙγεέϊοσ 
ἴῃ τιμᾶσϑοι ταιϊανὶῖ. ἄξιος ὄντως Α]- 
τοτῖ. 

ὑμῖν δὲ] (σε, ὑμῶν δ᾽, ἔφη. {εἀ δὲ 
ςοτγεέϊου Ἰηὲθγαϊε, 

δημότα,.] ϑπηῖ ρΡ]ΘὈΪ, αὐ Ἰηέγα νἱ]ξῦς 
ν» 



χιῦ ΟΥ̓ ΒΙΒΟΙΤΡΙΩ͂Ν ἥΣ 

΄“ » Σ 7 “ρς- 
μᾶσϑαι εἰς ἔριν ἐμέν νν τῆς μάχης πρὸς του ρ πϑδνι 

μένους τούσδε" γὺν γὰρ, ἔφη, ἄνδρες ὄρ υ 5.» εἰσὶν ἐν 

16 δημοτικῆ ἀγωνίωῳ. Φεραύλας μὲν δὴ οὕτως εἶπεν ἀνί- 

σταντο δὲ καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἑκατέροις συνογορεύοντες. 

Ἔδοζε δὲ οὖν, κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστον τιμᾶσϑαι, Κῦ- 

ρον δὲ τὸν κρίνονται εἶναι. 

ρήκει. 

κάλεσε δ) ἐπὶ δέον ὃ ἴδεν καὶ ὅλην ποτὲ τάξιν 

ἘΚ - λ Ν .“ ᾽ 

ἼΤαυτῷ μὲν δὴ οὕτω προυκεέχω- 

17 
Τοίας σεσ - -Ἔ 
ζαΓΙας Ογ- συν τῷ ταξιάρχω, ἰδὼν αὐτὸν τοὺς μὲν Ἵ μίσεις τῶν ὦ»-- 

Τὰς ΟὉ ἢη- 
Ευϊδτεβ ὁχ- δρῶν τῆς τάξεως ἀντιταξαντώ ἑκατέρωθεν εἰς ἐμβολὴν, 
ετοιἀιςοηὲ5 ΄ ἣ : ν " Ν ἘΝ ᾽ εὐ 

80 ἱρῆς ἰῃ- ψώρακας μὲν ὠμῴοτερους ἐχοντῶς καὶ γερρῶ εν τῶις 
Διτατα5 ερὰ- 9 »““ 5» λ Ἂ- ᾿ 7] -“" » 

Ἰο εχοίριι. Φρβιστεραις᾽ εἰς δὲ τως δεξιὰς νάρθηκας σαχεις τοῖς 

ἡμίσεσιν ἔδωκε, τοῖς δι ἑτέροις εἶπεν, ὅτι βάλλειν δεήσοι 
ΣΙ Ψ - ΄ Η ΕΝ ΄ «“ 

18 ἀνωίρουμένους ταις βώλοις. ᾿Επεὶ δὲ πωρεσκευώσμενοι οὐ- 
5 ΕΣ ͵7ὕ 9 ΄»΄ 7 

τως ἔστησαν, ἐσήμωινεν αὐτὸς μάχεσθαι. 

3. 5. ᾿αχίσοπ Ρατιπεηίε δρυά ἴιΑγ- 
ςἤεγαη δὰ Ηετοάοίαπι ἰΪ. 172. Ρ᾿. 
ΑΤῚ1. αἰΐ Το] πὶ ΧΕΠΟρΡ ΟΠ ἴα ΠῚ Ργθθίοῦ 
Ιοηδ5 νος! τὴ ἰἴὰ αἰατραῖε. 

εἰς ἔριν] (αε]ῇ, εἰς ἔριν δρμσιλαι. 

ἄνδρε: Ζεαπίις ρῖὸ οὗτοι ἀϊξευ πὶ 
ςεηίεῖ ; [εὰ ἴτὰ οἱ ἄνδρες οἴϊε ἀεθετα, 
τοξξε τποποῖ δ γεῖκε, Ἰοηρα ἱπερτῖο- 
ΤΕπὶ τας! ΟΠ 6Πὶ σοπιπηδηῖας. Βιγ] η- 
δειίδηα νῦν γὰρ, ἄνδρες, εἰ λημ. ἀεάϊι, 
ΜΙμΙ οἱ ἄνδρες ρΡΙαοογει. ἔφη οιηϊτες 
ΑἸτοτί. 

ἀγωνίᾳ} ϑυϊάας ὁχ Ὦἢ.]. ἀγῶνι ἴη- 
τεγρτγείαῖασ, ρΡοήῖ νῦν γὰρ ϑῖερῃηὰς 
ἔφη αἀάϊτατη παῦεῖ πείοϊο ἀπάε. 

16. ἑκατέροις] 1π (συε]ῇ, σοτγγοέϊοῦ 
δἀάϊάϊι ; ἑκατέρῳ ΑἸτοτῇ. συναγορεύσον- 
σες τηαϊεθαῖ διορῃαπαβ ἱερὶ. 

δ᾽ οὖν] σε! οταῖῆι, [πὰ οὖν οοττε- 
ὥζλοτ αὐἀάϊαϊι ; πιοχ σιράσϑαι ἕκαστον 
Ουεϊῇ. 

τοροὐκεχωρήκει] [τὰ σαπὶ {{ὰπτι1πη8, 
τηατρίηθ (εἰ. Ζευῃς. Ιηὴ Ουε]ξ. 
{οτὶρτατὰ ΠῚ τυρουπεχιωρήν κεσαν σΟΥγεέϊοῦ 
ταατανίς ἰπ προυκεχωρήκεισων. ΑἸτοιξ, 
προκεχιωρήκεισαν. 

17. ἐπὶ δεῖσνον----οτὲ] Οὐε. πτοσὶ 
ςαπῃ ῬΏ ΙΕ ρο οπηίτεῖς : εἰαπὶ ὁ Κῦ- 
μο: οοτγοόϊουν δα αἰ άϊε ᾿θ᾽ 6 πα. ΡΒΠΕΙ- 
ΡΒ ἰοτρίατῃ ἐκάλεσε δ᾽ ἔτι ὁ Κι καὶ 

Ἔνταυϑω 

ὅλην τάξιν ἐχρτεῆιῖς ν᾽ ἀετοτ. 

ἰδὼν αὐτὸν] Τητειῖογίατη δὲ ἴῃ ΑἸά.. 
7αης. Οαε]ῇ, ἀεϊεηάατα εἶξε τηοπυϊς 
ετἰ8πὶ Μυτεῖαβ. σοὺς ἡμίσεις οταϊο 
μὲν ΑἸτοτ. Ροᾶ ἐμβολὴν Βυάεμῇβ 
κύκλῳ δἀάϊι. 

ϑώρακως μὲν] Ψαΐρο ξαυοθαίωτγ δὲ, 
αυορὰ οὐπὶ Ουεὶῇ οπλῆ, ϑεααεηϑ ἐν 
οτηῆϊς Τ᾿ πτίηα οὐπὴ ΑἸἰτοτί, 

δὲ σὰς] Οπι ΑἸιοτί.. Ροᾶ δεξιὰς 
Ρ᾽υἵουϊα νετθα σαυτῇ πιδηςτοηξ με λγσίς- 
ρας νεὶ κοσγίδος νεὶ σαγάρεως ἐσχοιαις 

{Γρ᾽οαθαῖαν Βίθρ ἤδη 8, 
ἀναιφουμίνους] δαηεηᾶ αἰνηγμένου:. 

Ιἤπρτ, αἶν; γένους, ΤΩΔΓΡῸ ἠνιγμένες. 

Ουεὶῖ, ἐνηγρένους. τηᾶῖρο γράβεται 
ἰναιρουμίνους» αυϑ οἵ (οὐἱρίατα Βυ- 

ἀεηῆβ εἰ ῬὨΪΕΙρΡὮΙ. νοι γοβῤείνους ΠΟ - 
"οῖερας Βτοάδθαβ, 40] τὰ πε) ὠναιρου- 
μένους ἐχ τηδτρίηε (οὐά, ηυοταηάαπι 
ΠοΟΤΩτΤη ΠΟΙ, ὠννεγμιένους εχ (οἀά. 
ἀυοῦυ5 νεϊαῆιὶς τηοτηοταῖ ϑίορῃδα- 
5. 

τ. ᾿Εσεὶ δὲ] Εαά, ρτίπγε δὲ οπλῖτ- 
τὰπῖ, οὐ (εη δ ῃ5 οὕτως ΟΌΕΙΕ. ἃ οοτ- 
γεξζούε Γαρρεταπι : : ἰάδπιλ ᾿ἰΌοΓ τσα- ᾿ 
ρασκένασάμενοι Ὠαῦοι εἰ ἐσήμηναν ς΄, 
40 οοτγθέϊογ ἐσήμηνεν ἔξοϊτ. ὈΏ1]ε6]- 
Ρἤυ5. [οτρίαπι ἰερὶς χκαὲ ἐσήμηνεν, 
μάχεσθαι, ἐνταῦνα. 
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τὰ Ν »" »η᾿΄ τ Ἂς ᾽ Ν 

δὴ οἱ μὲν ἔβαλλον ταῖς βώλοις, καὶ ἔστιν οἱ ετύγχανον 
Ν 7 Ἂς “25γς ε Χ Ν »“»“ Ἂς δὶ 

καὶ ϑωρώκων καὶ γέῤῥων, οἱ δὲ καὶ μήρου καὶ κνημίθος. 
᾽ Ν τ, ς δ αν ς Ν 7 » 9 
Ἐπεὶ δὲ ομου ἐγένοντο, οἱ τοὺς νάρθηκας ἔχοντες ἐσώίον 
»Ἥ ᾿ ᾿- » »ο-". »" Δ Ἃ Ἐ »“ Ἃ 

τῶν μὲν μηροὺς, τῶν δὲ χειρως, τῶν δὲ κνήμας" τῶν δὲ 
3 ΄ » Ε » Ἂς ᾽,ὔ Ν 

εἐπικυπτόντων ἐπὶ βώλους ἔπαιον τοὺς τρωχήλους κωὶ τὼ 
»- ἢ Χ 7ὔ » Δ ε ͵7 

νῶτω. Τέλος δὲ τρεψάμενοι, ἐδίωκον οἱ νωριπηκοζόροι, 
᾿ς »" 23, “»Ὕ 3 Ψ 

παίοντες σὺν πολλῷ γέλωτι καὶ παιδιω. Ἐν μέρει γε 
ἰ- «"» Ψ ͵7 ᾿ ἋὉ Ν ᾿ ΄Νν 

μὴν οἱ ἕτεροι πώλιν λαβόντες τοὺς γώρηκας, ταυτὼ 

Ταῦτα δι 19 
᾽ Ν ς ᾿γ“" » Ἃ 7 Ἢ » », “οΣ΄ᾷε 

ὠγασϑεὶς ὁ Κῦρος, τοῦ μὲν ταξιώρχου τὴν ἐπίνοιων, τῶν 

᾽ 7 οἿ "»Σ“Ἅ 

ἐποίησαν τοὺς ταῖς βώλοις βάλλοντας. 

Χ ἃς ἣ ." ε Ν ᾽ ν .« Ν » 

'δὲ Τὴν πειθὼ, οτι ὠμῶ μεν ἐγυμνώζοντο, ὠμῷ δὲ εὐϑυ- 
Ὁ ε Ν Ἂν νὰ ε ᾿ ΄ »᾿»-“)᾿ »"»" »"57» 

μουντο, ὠμῷ δὲ ἐνίκων οἱ εἰκασϑέντες τή τῶν Περσων 
ε Ψ' Ψ' ΝᾺ «ς Ν 9 Ἂ »᾿ ἂν πὸ »Ξ“Μ“Ψ 9 

Φπλισεῖ, τούτοις δῆ ἡσθεὶς, ἐεκώλεσε τὲ ἐπὶ δέσνον αὐὖ- 
ας Ν » ΄»“᾿ “,,. Ψ ᾽ »»"ν ΕΣ ἊΨ ." 

τους, Καὶ ἐν τή σκήνη ἰδών τινως αὐτῶν ἐπιδεδεμένους, τον 
΄ ΗΠ 7 ᾿ς ἢ ᾿ “ο ἂν Γ, 

μέν τινώ ἀντικνήμιον, τὸν δὲ χεῖρω, ἠρώτα τί πάϑοιεν. 
Ν 7 

Ὁ δὲ πάλιν 2ο 
» Υ͂ » ᾽ ε ᾿" » ᾿» ΝΟ οὐ Ρ᾽ - 

επήρωτω, πότερον ἐπ εὶ μου ἐγένοντο, ἡ ὁτὲ πρόσω ἥσαν. 

ιν, 2.9] “ἶ -» »" 

Οἱ δὲ ἔλεγον, ὅτι πληγειεν ταῖς βώλοις. 

Οἱ δὲ ἔλεγον, ὅτε πρόσω ἤἦσων. ᾿Ἐπεὶ δὲ ὁμοῦ ἐγένοντο, 

παιδιὰν ἔφασαν εἶναι κωλλίστην οἱ ναρϑηκοφόροι" οἱ δι 
᾿ ὡς -“ 7 ἄρνδπ, ΦᾺ “ 3 7ὔ 

ωὺυ συγκεκομμένοι τοις νάρθηξιν οὐγεβώγον, οτιί οὐ σῴισι 

ἔβαλλον] Οσαεῖϊξ. βάλλοντες, ἔσσιν οἱ 

"χαὶ ἐσύγχ,΄. [εἀ σοτγεΐζοῦ ροίξ βεέλλον- 
τες ἰπίοταϊς βώλοις καί. [Ι͂ἢ ΑἸά. 

)αηι. ἔσσιν οἷ. ἰἰῦεγ Βτιοάςφοι ἔστιν οἷς. 
Τλῦτ] Οδῦτγ. ἔσσιν ο΄. Θιυοά ἀεάϊι 
Ζευηε οἱ μὲν βάλλοντες ἔστιν οἵ Ὀάτθα- 
ταση εξ, τοϊεγάγετη ἢ εἴξι ἔστιν οἷς. 

ἐσεὶ δὲ ὁμοῦ} Ουεῖξ, ὅπου δὲ ὁμόσε 
ψένοιντο ὧὡὖ ῬῃΠεΐρηυβ, ἢξς τηδίε. 
ϑε4 Ζειιηϊὰ5 ὅσου δὲ ὁμόσε ἰαιάβτιη 
ἴπάε τεςερὶτ, γένοιντο τἀ ΟΪτ. 

σῶν δὲ κνήμας) ἴπ Ουεϊῇ, ροῖ χεῖ- 
φας τῶν δὲ οοττεξίοῦ κνήμας, ροῆ ἐσι- 
κυπεηόνσων νεῖο ἐσὶ βώλους. ΑἸάϊηδ 

δατῃ ᾿ἰῦτο Βγοάφοὶ σῶν δὲ καὶ ἐπίικυσ- 
τόνσων. Ἰαπιίηα τῶν δὲ ΟΠ τ, καὶ 
θεῖ. τῶν δὲ ἐσικ. ἀεάϊτ συτῃ ϑῖε- 

Ὁ ΡΏδπο Ὑεἰήε, αὐαθπὶ ἔξασοῖ, καὶ 

ἐσικ. Ζεαπθ. κχαὶ ἐσὶ σῶν κυπσόντων 
ΑἸτοτῖ, 

σαιδιῷ} δυϊάᾶϑ5 σαἰγνίῳ εχ ἢ.]. [Δ- 

ἄαϊ ’ἴθ ἴος νοσᾶθαϊο. 
τοάλ.»] ΟυεἸ, λαβόντες ττάλιν εἴ ἰῆ 

τοδτρίηο αὖϑις. ἀείποερθ. βαλόντας 
τα ]εθαΐ Θίερῆδηυβ ἱερὶ. 

19. εὐδυυμοῦντο) Ουεῖξ, ἐϑυμοοῦνσο, 
ἐχοαπαάεφοεόαπ ῬΏΙ ΕἸ ρῃ 5. 

δὴ ἡσϑεὶς) τὰ συτὰ ΡΏΙΠΕΙρῃο ΑΪ- 
(οτῇ, ρὑγὸ δὲ ἢαθεῖ (οτὶρίαπι. Ῥοξ 
Ιοηρίογεπλ ραιεηιῃοῆπ ἴο]ε πη τεσ δὴ 
ἱπιεγροηϊταΓ, 

μέν τινα] αὐτῶν δἤάϊε Οαεϊξ, εἰ 11- 
Ῥεῖ Βτοάδοὶ. ἐσικνήμιον ἀεὶ πάδ τηδτηο- 
ταί πείοϊο ὑπάς τηᾶῖρο ],εοποὶ. 

ζσληγεῖεν)] ΛΙτΟτῖ, ταῖς βώλοις τὔλης 
γεῖεν. 
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1τὃ ΟΥ̓ΒῚ ΙΘΟΙΡΓΙΝ ΑΙ 

γ “ ε « 

γε δοκοίη παιδιὰ εἶναι τὸ ὁμόϑεν παίεσϑαι" ἅμω δὲ 
» 7 ον Ψ νῷ δ ΄ » 

ἐπεδείκνυσαν τῶν νωρϑηκοφόρων τὰς πληγὰς καὶ ἐν 
Ν δα ΠΕ “ 3) Χ ὔν3 ΄ Ν 

χερσὶ καὶ εν τρωχήλοις, ἐγίοι δὲ καὶ ἐν προσώποις. Καὶ 
΄ Χχ “ ΡΩΝ Ε] Ψ, ΘΕ τω ΩΣ ᾽ ὲ [ΩΣ] Ὴ 

τότε μεν, ὠσῆτερ εἰκὸς, ἐγέλων ἐπ᾿ ὠὡλλήλοις. Τη 
«ε 2 Ἂς 5) Νι -“ “ »» 

ὑστεροίον μιέστον ἥν τὸ πεδιον πῶν τῶν τούτους μίμουμε- 
Γ ΝΥ ῸΝ Ερ τἢ δον τ » “ 

γων χκῳι ὠξι, ποτε “- ολλο τι σπουδαιότερον πρωττοιεέν, 

ταύτη τῇ πωιδιον ἐχρῶντο. 

51 οἰλλλονιλίθρυγε, δῶν ἀρ ν, ἄψεντα τὴν τάξιν ὁ ἀπὸ 

]Ἰ}) τοῦ “ΟΤο "οὐ ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν ἐφ᾽ ἐνὸς, καὶ ὁπότε δοκοίη 

᾿ οὐτῳ κουιρὸς εἶνω!, πωρωγγέλλοντω τὸν ὕστερον λόχον 
" Ν 7 Ν ΄ 5 “4 

ϊ παράγειν, καὶ τὸν ΤριΤΟν, καὶ τὸν τετάρτον, εἰς μέτωπον" 
τ δ᾽. δ᾿ Φ ς » ὡς 7 3 

Ι] ἐπεὶ δὲ ἐν μέτωπωῳ οἱ λοχωνγοὶ ἐγένοντο, ποώρηγγυήσεν εἰς 
] δ "7 Ν 7 ο κθ 7 δὲ ἣν ς ᾿ ἐδ 
Ι υο ὥγειν τὸν λοχίον᾽ εἰ τούτου “ἡ πωρηγον οἱ θεκώθαρ- 

3 “π « Ἢ Χ ἝΝ ἃ ΕΘ, Ἂς “ 

χοι εἰς μέτωπον" οσοτε δὲ ονυ ἐδόκει ὠύτω κώερος εἰγῶώ!, 

, » Ζ΄ "7 Ν 7 «“ ας 5.Ὲ 
πωρηγγειίλεν εἰς τεττωρὼς ὥγεῖν τὸν λόχον᾽ οὑτῶω δὴ οἱ 

: 

20. τοσιδιὰ} {τὰ σα πὶ Οας!ῇ, ΑἸκοτέ. 
Ῥίο σαιδιάν: ἀοίηοερβ ναράδήκων ΡΏϊ- 
ἸεΙΡΏΙ ᾿ἰθθτ, (ες, ΑἸἰτοτῆ, τπᾶτρω 
σιερῇ. Εααϊάσηι ἡεαΐτατῃ, ἢ αὐείεξι, 
ἀεπάετγαγετ. 

τοῶᾶν τῶν] ἴτὰ γὑτὸ τσάώνσων Ρῥτίπγυ5 
ΘΙΘΡἤδπΠα5. ἐοτρῆς. ἀεὶ ογηϊῆς ΡὨ  ε}- 
Ῥῆυβ, εἰ ὁπότε σοτγοέϊοσ ἴῃ (μοὶ, ᾿η- 
ἱεγαῖς. 

21. ὠσὸ σοῦ ποταμοῦ) ἴῃ αυ0 Ἰοΐος 
[α1Πὲ ἀὐροΐϊο πείοιο πᾶς Ζεαμδ. 

ἀ «σπερὸν] φιστε θὸν Βαά. ΡΓΓΠΊ86 εἴ 

δϑίερῆ. ῬΒΠΟΙΡΗΙ θεῖ, ΔΙ ΟΥ εἰ 
τηᾶτρο (σαεἰξ. απαστῃ ἰεξεϊοη Ἔτη ἀδτη- 
αν [ξοηο]. ααοηϊαΠ] βίεοος ἐσὶ 
ὠρισπερὰ αἱ ἐπὶ δεξιὰ ἀϊοαῖατ,. Οοη- 
ἴγα ἄριστον Βοά]. (σπε!ῇ. δυάεηῇβ εἴ 
Ἰρεγ Βτοάθοὶ, φαᾶπὶ ἰαξϊϊοηθ τ τασε- 
Ῥὶῖ Ζευῆθ. ϑεὰ ε͵ὰ5 τατ΄οηθτη γεξὶς 
γα]εθοὶς ν εηκε. Νεαῦε δηἰπ ΤΠ Πτὸ5 
δὰ Γὰτὴ ἄριστον ἀποσαηῖαγ πὰης, δά 
δεῖπνον νεῖ ἀείπας ἃ Ουτο νοσδηίυτγ, 
ΘΌΡεγε ἰριῖατ, αὐ ἀϊσᾶτηιβ. ΟΠ 
Ἡυτοπηίοηο αἰ ας ἄρισπσον εἰ δεῖς 
«νον 68 ἱγπουυπηᾶ ; αυοα ἕάσετο ἀὰ- 
ιία δι, 4] Χορ Ποηο ΠῚ Ἰεριῖ, 
Θαδτα 538 Ἰεξιϊομ θη ἐρισσερὸν τάδ - 

ἀσπι εὔξ οεπίαϊ, [Τμΐγα οἴῃ οἂρ. 

ἵν. [δξῖ, 2. Ογτὰβ 10 6ῖ τσαρόγειν ἐν 
δεξι 5 ἔχοντα ἑαυτὸν, Ἰρίτατ ἐπ’ ὠρισσε- 
ρὸν, αὶ Ππιῆταπη σοπνετία πη. 

δοκοίη} Ους!, “καιρὸς ὃ. αὐτῷ. ἀδ- 

ἰηάς δεύτερον ρτο ὕστερον ΟΔΌΓ. ἴρετ. 
παρηγγύησε] Βτοάδεὶ Πἰῦεγ τσαρήγ- 

γέιλε, 

τταρήγγειλεν εἰ] Μαῖρο ϑιίερῇ. 
τυαρῆγεν ηυοα ϑιερῃδηαβ ρίας ῥγδίε- 
τεραῖ, ἢ αυοά ἔδοϊς Ιάξφτα ἴῃ Εαϊ- 
τίοπὸ ροβετίογα, ροίξ σέτσαρας ἰηίε- 
Γαΐ ἄγειν εχ ᾿ἰἰΌτο νδϑίθγα, υἱ δἷΐ ς 
ἔοττς ᾿ητε] Πρ 5. ΡΏΠ]Π ΘΙ ΡΏΪ νου Ποη 6 ΠῚ. 
αηάς οαπὶ ͵ε ηζίο τεσθρὶ: ααδη- 
4αδῖῃ ἰοσὰβ. πιηϊπι ἴδ Ιἀπαῖι5 εἤξ 
νἱάφτοτγ : αὐ βατπὶ ν] ἀεὈ15 ἴῃ ῥτοχὶ- 
τὴϑ δαἀπηοίδτ! οη6. 

οὕτω δ} [τὰ ῬΙῸ οὗποι δὴ ᾿ἰθεγ ΡΗϊ- 

ΙΕἸ]ρΡΏϊ, Βτοάδβοὶ, (Οδθτιεῖ, (ὐδπιοσ, 
Βοΐϊ]. Ουε!, ΑἸτοτέ, 8ςεὰ ααϊά ΠῚ 
νοϊαπε ῥτοχίπια ὡς εἰς τέτταρας ἴοι ὃ 
λόχος ὃ Ἱπερίε ἢσ τοροτίτοτ, αυοά 
Ἶατα δητθοοῆιε ἰαξζατ : παρήγγειλεν 
εἰς σέτταρας πὸν λόχον ς αυοά αυὰπὶ 

[αδτατη εἤξι, οἱ ἱ τσεμπάδαρχοι αὖ παρῆ- 
ψον [ΟἹ σοὶ εἰς μέσωπον, [4 ρεγεξϊα 
εἰ ενοϊατίο  Ῥγϑοοίατα νἱτα τα νιάϊξ 
ἀπ. ϑίερπαπαβ, εἰ οοη]εοῖς Ἰεροη- 
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πεμπάδαρχοι αὖ παρῆγον, ὡς εἰς τέσσαρας ἴοι ὃ λόχος" 

ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τῇ θύρα τῆς σκήνης ἐγένοντο, ἡνμκμόων ὁ 

αὖ εἰς ἕνα ἰέναι, οὕτως εἰσῆγε τὸν πρῶτον λόχον, καὶ τὸν 

δεύτερον τούτου κατ᾽ οὐρὰν ἕπεσθαι ἐκέλευεν, καὶ τὸν τρί- 
᾿ς ΄, ς 7 δ « »" 

τον καὶ τὸν τέταρτον ὡσαύτως παραγγείλας, ἡγέϊτο 
4 .«“ Ν » ἊΝ ΄ δι δι ἊΣ δεῖ 

εἰσω" οὕτω δὴ εἰσ Ὑ ,ὙὝων κατέκλινεν ἐπὶ τὸ δείσνον, 
ε ᾧ » ϑ -» ε “ 3 -“ 
ὥσπερ εἰσεπορεύοντο" τοῦτον ὁ Κῦρος ἀγασϑεὶς τῆς τε 

΄ κι 7 ἃ, 3 7 5. 
πραότητος τῆς διδασκαλίας, καὶ τῆς ἐπιμελείας, ἐκά- 

“ Ν 7 Ν ͵ δι, « ἃ, "“ Ν Ἐπ 
λεσεν αὖ καὶ ταύτην τὴν τάξιν ἐπὶ τὸ δέπνον σὺν τῷ τώ- 

, 

ξιάρχῳ. 
ῃ ΄ ᾽ ΄"“ὖὔᾧ ͵΄7 “ 97 

Παρῶν δέ τις ἐπὶ τῷ δείπνω κεκλημένος ὥλλος τῶ- 22 
7 ἣ, πῶς ᾿ ἊΥ "“ 7 3 »-ὟὋὉ 3 

ξίαρχος, Τὴν δι ἐμήν, ἐῴη, ὦ Κυρε, τάξιν οὐ κῶωλεις εἰς 
Ν ΄ ἧς « »Σ) ᾿ς "εν »ο: 

τὴν σκηνήν ; καὶ μὴν ὅτῶν γε τσωρῆ ἐπὶ τὸ δεσνον, ταῦτ ι 
7 “ο“΄Ὁ: . ΄ [ Ἂ 5) δ Υ̓" ἣ 

τώντῶ ποίει" καὶ ὁτῶν τέλος ἡ σκηνὴ ἔχη, ἐξάγει μέν ὃ 
9 Ἅ, 9») “» 7 7 ΕἾ ν ε ΞΖ 

ουρώγος, ΕΦη, του τελευταίου λόχου τὸν λόχον, ὑστάτους 
: ΄ 3 “5 3 ς ἔχων τοὺς τορώτους εἰς μάχην τεταγμένους" ἔπειτω δὲ ὁ 

εἰσαγαγὼν οταϊῆε ῬΒΠΕΙρΏυ5. 
τοῦτον] [τὰ ΑἸά. Ταπτιηᾶ εἴ δίερῇς- 

φούτων (αῇαϊίο, ταῦτ᾽ οὖν Κ. ῬΗΠΕΙ. 
εἰ Ουεϊ, 

τορᾳότητος] ΔΙΆ π8, ῬΗΠΠΕΙ. Ομ . 

αρ. καὶ διδασκ. ὅαητ. Πππρτ. ΑἸτοτγῖ, 
τρ. διδασκ. ὈΌΪ καὶ τῆς δάᾷαὶ 7.ῆπε 

Βτιοάξδρις. τῆς πρᾳοτόάτης διδασκ. Ἰερὶ 

ταλϊεδας Μαυτείαβ. ὙΝεἰκία πα τη σρ.- 
καὶ τῆς διδ. ραυϊαπι ἰταπχαῖαν! ἰΐα, αξ 
καὶ ΤεοἸαἀ τεπι. 

αὖ καὶ ἴῃ Ουεὶῖ. αὖ 
Γαρρίεν!ῖ. 

22. τῷ δείπνῳ) [τὰ εχ ΟὉΕΙΕ, εἰ Α]- 
ἴογῇ, ρῖὸ σὸ δεῖσννον Ζει 6. 

καλεῖ) Μίηυβ Διζίσαπι καλέσεις 
εχ Βοά!, συεὶῇ, τπαγρίηθ ϑίερῃ. τα- 
οερῖῖ Ζευηα. 

ὅσων γε] Ουεῖΐ, οταϊῇο γε αθεξ 

ἄστη. ὅσοτε δ᾽ αὖ---καιρὸς αὐτῷ εἶναι 

τοαράγειν εἰς τέτταρας σὸν λόχον, οὕτω 

δὴ---παρῆγον, ὡς. γεγαηι ῆς ἄγειν 

ΡτΓεῆῖδι ἴῃ Ιοσο νεγῦ] τοαράγειν. Οοη- 
7εξζατοο διερμδηίαηδο τηεῃτ  οηδη} ἔὰ- 
σεῖε ποὴ ἔὰαης αἀἰρηαιςὶ σείεγι Ἰηΐοτ- 
Ρτεῖε8, ὡς--οἴῃ εἴ τη ΑἸἰτοτῇ. 

ἐπὶ σῇ ϑύρᾳ) Ουεϊῇ, ἐσὶ ϑύραις. 
Ματρο δὅτερῃ. 2. ἐπὶ ταῖς ϑύραις. ραα- 
]ο δηίφα νυϊραίωτη ἐσειδὴ εχ ΟΕ]. 
την. 

αὖ εἰς ἕνα ἰέναι] τὰ εχ σοττεδιοπα 
Τδοποὶ. οὐτὶ Ηυϊοῃὶπίοπο ὙΥ εἰῖκε. 
ἙἘάά. ργιπγθα δύο εἰς ἕνα ἰόνπων. ΟῚ 

Βτοάθοιις ἰέναι οοττγίρεῦαί ; ἰένα, σπού- 
τῶν αὰϊ οὕτως ϑῖερῃδηυβ. ΒαάεηῇβἊβ 
᾿δτὶ ΑἸτοτῆ, εὐ συε]Ε, Ἰεξλοπεπι ὡς 
«ἰς ἕνα ἰόντων τερερίτ, [εἀ τ18]5 ἰηΐεγ- 
Ρτείδειβ εἢ Ζευηε. [ἢ πε! εἰ αὖ 

οσοτγοξῖοσ 

εἰς ἕνα ἰόντων εὰ οοττεξζοτ ὡς ᾿ηίεγυϊί. 
ἐκέλευεν] Εχ Ουεϊξῇ, ἐκέλευεν ἕσε- 

σϑαι σατὴ Ζευηῖο ἀεάϊι νΥεΠκΚε. ἔσω 
Ουε!!. 

οὕπω δὴ} Μαϊε δὲ Οσυεϊξ, 4] ἀεὶπ- 
ἦε συ ΟΡΒΠΕΙΡμο εἴ τηλΥρὶπε ϑίερῃ. 
εἰσεπορεύετο Τοτ]ρία τη Παῦεῖ, ΨοΙΡ πὶ 

σαρίῃ οὐτὰ ᾿ἰὈγο Οδῦγ. εἰ τηᾶγρίης 
ϑτερῇ. ἀεϊηάς -σάντα ταῦτα Οπε]ξ, εἰ 
ΑἸτοτί, σαυτὰ οὰτὶ Οδιηδγατιο ἀεάϊξ 
γνεῖῆςς. 

οὐρωγὸς, ἔφη] Εκ Ὁ, ἔφη δάα!αϊε 

Ζευπο; Ἰάοτα ἰοΥ στετωγμένους εἰς 
μάχην ὨδΡεῖ, 

14 
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3 ἈΝ. ε ᾿᾿ 2, Ἐξ Ἀν ο. ὧὡζ 7 50 Ἂς ᾽ Ἁ 
ουρουγὸς ὁ θεύτερος τοὺς τοῦ ετέρου λόχου ἐπὶ τούτοις, Καὶ 
ς ΄Ζ ς Ζ ς ͵7 “ ") ΄Ν ἀξλ 
ὁ τρίτος καὶ ὁ τετώρτος ὡσαύτως πῶς, εῷη, καὶ ὁτῶν 

4 ΕῚ 7 5 ἐλᾷ » Ψ ς γώ ΣΝ ΄ 

δέη ὠπάγειν ὠπὸ πολεμίων, ἐπίστωνται, ὡς δέι ἀπιένωι. 
3 Χ 5} » » Ἂς νς 3) 

Ἐπειδαν δε, εῷη, κωτώστωμνεν εἰς τον δρόμον, ἔγθα, περι- 
“ «“ Ἁ Ν ἰγά ΕΣ 5 νἯΞτΙ ἰς- “ 

πώτουμεν, Ὅτῶν μὲν πρὸς ἕω ἴωμεν, ἐγὼ ἤγουμαι, καὶ ὁ 
Ὅν ΄ ὍΣ Δ τς 7 ς "»“" Ἄν ἃ Ὁ» 

Ὥρωτος λοχίς, πρῶτος, κοι ὁ δεύτερος ὡἰξ δέι, χῶι ὁ τρι- 
Ἂς ΧΕ Ψ ς ᾿""Ν Ἂ 7 

τος καὶ ὁ τέτωρτος, καὶ αἱ των λόχων δεκάδες καὶ πεμ- 
ὍΣ ὙΑ ἿΝ Ἧς ᾽ Ζ' οι τῇ 2 9} Ἁ 

πῶσες, ως ὧν σαραγγεέλλω ἐγώ" οτῶν δι, ἔφη, τρὸς 
ς ᾿" 3 ε » ᾽ς « τ ν ἐσπέραν ἴωμεν, ὁ οὐρωγός τε καὶ οἱ τελευταίοι πρῶτοι 
5 Ὁ ΟῚ "φ ε «ε ἌΝ "5.5 

ἀφηγοῦνται. Ἔμοὶ μέντοι ὅμως πείθονται ὑστέρῳ ἰόντι, 
ε 3 “ Ε "» 7 

ἐνωὼ εϑίζωνται καὶ ἐπεσϑαι, καὶ ἀφηγέϊσϑαι, ὁμοίως 
7, τω τα ἐὸν » ᾿ : -“ “ 

53 πειθόμενοι. Καὶ ὁ Κυρος ἔφη" Η καὶ ἀεὶ τοῦτο ποιεῖτε; 
ε ρ 5] Ψ Ἂ Ζ 

Οποσώκις γε, ἔφη, καὶ δειπνοποιούμεθω, γηὴ Δία. 
“ἊὉἤἢ Ψ »“} « »“ ε΄ Ν « οΥ 7 

Καλω τοίνυν, εᾧη, ὑμῶώς, ὠμὼ μέν, ὁτι τῶς τάξεις μελε- 
᾿ρτὰ 7 » » .« Ν ε « » 

τῶτε καὶ προσιόντες καὶ ὠπιόντες, ὥμώ δὲ, ὅτι καὶ ἡμέ- 
ν᾿ δε “ ἀν ͵ ᾽ 

ρῶς καὶ γυκτὸς, ὠμῶῷ δὲ, ὅτι τώ τε σωμῶώτω περίπω- 
“ » "“" ᾿: Ν ἃς » -“" ΓΤ ΕΝΝ, 

τουντες ὠσκείτε, καὶ τῶς ψυχὰς ὠφελεῖτε διδάσκοντες. 
ἢ 3 7] ΄σ΄ »Ὺ»" »- « »Ὺ»"ϑ:ἁ.μ 

᾿Επεὶ οὖν πάντω διπλᾷ τοοιεῖτε, διπλῆν ὑμῶν δίκαιον καὶ 

24 τὴν εὐωχίαν παρέχειν. Μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ ταξίαρχος, μή- 

ὁ δεύσερο; σοὺς ]Τυπίϊηπα, Ἰῆπρτ. ἰεχία εἷ ὦ, αἵ ἴπ ῬῃΪ]εῖ. Ὅσο ὡς ἄν 
ΑἸτοτί. ὁ οὐρα γὸς ὁ «οὔ ἑτέρου, ΑἸαϊπὰ 
ὃ ἑτέρου. Οιιε], ὁ δεύπχερος σοὺς σοῦ ἐτι- 

ρου. ἴεα οσοττγεξϊοι μοί ἔπειτα ᾿η!γὰ 
δ᾽ οὐρωγύός. ἡἀαᾶτῃ ἰεδιϊοπετη πηδτῖτο 
Ριοθανιε Ζεαηδ. ὁ οὐρωγὸς σοῦ ἑσέρου 

λόχου ἐπὶ σούτοις ἄξει ΥΚ εἴῆςε. 
ὅπως, ἔφη] Ἰτόγατὺ ἔῷφη ἐχ Οσε]ξ. 

δὐά!αϊς Ζεῦπε, αὐ ραυϊο ροήὲ ἐπειδὰν 
δὲ, ΠΟΙ Πἰδὲγ Βτγοάξοὶ ἀοςεάϊε. 

εἰς σὸν δρόμον] Οαε]Ὲ, ἐπὶ σ΄. δρ. 

ἰάθη ᾿πίου ᾿Ιπεὰς. ν]τ] οἱ πλ .} τη 86 
τσεριπατῶμεν (στὶρίατη Πδθεῖ. 

ἐγὼ ἡγοῦμαι] μὲν Ἰητοτγίεταϊς εχ ΡΏ]- 

161. Ότο, Βτγοάθι εὐ ἀπε. Ζεαπε. 
ἐγὼ οτηϊτς ΑἸτοτξ, 

λόχων) ἴίᾳ Ρτο λοχαγῶν εχ ΡΏΠΕΙ. 
νετῆοης οἵ επιςητα (οτεπ άπ πὶ εἢ8 
νιάϊε Γδοηοὶ. εἰ παῦεηῖ Βοαὶ, (αε], 
(ὐδυηοσ. 

ἕως ἄν] [ἴὰ εἰϊαϊ τηᾶγρο Οαε]ξ, ἴπ 

Γυϊτ. ἐεησδηϑ ἐγὼ οτηϊτς ΔΙτοτέ, 
ὅμως} 1τὰ Οαο!ῇ, εἰἰαπὶ ἰπίετ 11- 

Ὥξαβ, ἰπ τοχίὰ εἰ οὕσω αἵ ἴἰπ ᾿ἰδτο 
Βτιοῦδει εἰ ῬΏΙΠΕΙρΡΏΙ. ἀεῖπάς ὄνσε 
Ουεϊξ, οαπὶ ᾿ἰΌτο ΡΏΠ]ΕΙΡΏΙ. 
ἀφηγεῖσϑ αι} [πὰ Οαεϊξ, ἡγεῖσθαι, Τεὰ 

οσοτγεέξατῃ : ὑφηγεῖσαγαι τῆᾶτρο δίερῇ. 
2. ἀεῖπάδ τοείϑωνται, ΑἸτοτῇ. 

23. δαοσάκις γε] ΑἸτοΙῖ, δηοσάκις 

νυκπσὸς}] Θυοὰ φρο σοσπᾶπΊ ὀκίαπι 
σάξις Θχογοῖτα ἐδάστη ογάϊηα ἱῃνετίο 
τορείεγο [οἱ θ δῖ. 

ὠφελεῖτε) [τὰ σα Βίερῃ. 2. νεγῆο 
ῬὨΠΕΙΡΏΙ, (Οπιογαγῖ!, ἰοῦ ΒοαὶΪ, εἰ 
Οσυε!ῇ, Αηῖθα εταΐ ὠφελεῖν, 

δισλῆν---καὶ] (ορυΐαπὶ οπηϊες [1- 
Ῥὲγ ῬὨΙ]ΕΙρΡΏΙ εἰ σε], 

24. ταξίαρχος) Βτοάδοιιβ. ἱπ ᾿ἰδτὶς 
8115 λοχωγὸς τερετῖζ, ἀείποερβ μήτι 
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᾽ Ἐς - ἘΝ κοὶ ξ γὼ - ΄ 

ΤΟῪΣ ἐν μοῦ ἡμέρου" εἰ μή καὶ διπλῶς ἡμῖν τὰς γαστε- 
α Ν., 7) Χ Νὰ Ν “4, -“ 

ρας παρέξεις. Καὶ τότε μεν δὴ οὕτω τὸ τέλος τῆς σκη- 
"ν 5 2 "»“ τὰ ς . 3 Ψ ᾽ 

γῆς ἐποιήσωντο. Τη δὶ ὑστεραία ο Κυρος ἐκώλεσε ταυ- 
Ὺ 8 “ »" ὯΔ. 5 » : 

τὴν τῆν τάξιν, ὥσπερ εῷη, καὶ τὴ ὠλλη. Αἰσϑόμενοι 
᾿΄ »-» κ᾿ δὰ Ἢ ᾿ν 7 7 3 
ε ταυτῷ, κ͵ὶ ὁ, ὥλλοιί τὸ λοίπον σαντες τουτοὺυς ἐμἐ- 

οὔντο - 
Μ »" 

ΟΑΡ. ΝΡ. 
ἢ “» 7 7 » » Ν 

ΞΈΤΑΣΙΝ δὲ ποτε τοῦ Κύρου τὐάντων τσοιουμένου εν Τ.Ξξϑιὶς Ὁ 
»ν { εὐλφοα Ξ- τ, ῃ δὲ [πάογαπα, 

ὠἐσὺυντ Π υωγαῶρου -: τ τοις σπλοῖς Καὶ σὺν αξιν ἥλθε τῦώρω Κ οξ ρους αὙγΕε ἀρηγῷ Ογ 
ἊὉ ε) ᾿ » 7 ε ᾿ λος, λέγων, ὅτι Ἰνδῶν παρείη πρεσβεία" Κελεύει οὖν σε το! Ους 

Υἱ ΄ 9] ΓΑ κα ΓῸᾺ5 410 6111. 

Φερω δὲ σοί, εῷη ο ἄγγελος, καὶ τὰ5 ἀδἵ τε - 

Νὴ Ἔ Ἴ Ν , ᾿ , 'Ῥοηΐαπι. 
στολὴν τῶν καλλίστων σαρὼὰ Κυαξάρους" βούλεται γά Ἵ ζ γάρ 

ϑ »ο-ἷὟ΄Ό ς Ζ 

ἐλθεῖν ὡς τὠχίστω. 

« ΕῚ Ἂ ᾿ ͵ 7 « 

σε ὡς εὐκοσμοότῶτῶ κ͵ὶ λωμπροτατὼῶ τροσάγειν, ὡς. 
τὰ “ 

ὀψνομένων τῶν 
-“, ς ἴω] Ω κἀς: Ψ» ΄ 7 

ταυτῷ ὁ Κυρος παρήγγειλε τῷ ὥρωτῳ τεταγμένω ταξιάρ- 
9 ᾿ » πα παδὶ 57 ᾿ν 7 » 

χῷ εἰς μέτωπον στήναί, εῷ ἐνὸς ὠ ὑὙοντῶ τῆν τάξιν, ἐν δὲ- 
»ψ, « “δ ἌΝ ΄ ᾽ τῳ Ν᾽. ΄-““ 

ξιῷ ἔχοντω ἑωυτόν" καὶ τω δευτέρῳ ἐκέλευσε ταῦὺυτο τοῦτο 
Ὁ Ν ᾿ 7 «“ ϑ, ον ὩΣ 

παρωγγειλῶιϊ, καὶ διὼ τπώντων οὕτω παραδιδόναι εκε-- 

Ἰνδῶν ὅπως ἂν προσίῃς. ᾿Ακούσας 2 

»»ν 
γ᾽ ἔφη Ουεϊῇ, ἐν μιᾷ γε απι, Τῆπρτ. 
μήτι γε ἐν μιᾷγε ΑἸτοτ. ρυῖεα οτάο 
ΟΕ", ῥτρ αῖαβ εἢ ἃ Ζευηίο νυ]ρατὶ 

εἰ σαεῖῇ. ἐχ σοτγγεδιθηθ : νΌ]ο τε ΠῚ 
σὴν καλλίστην ἱτηρτοῦαν!ς οτίατη ΕἸΓ- 
σἤετὰ5 δὰ ΣΟ ΠΙ 15 αἰαὶ. 2, 30. ρο- 

σὰς γαστέρας ἡμῖν. 
μὲν δὴ} Εάαα, ψτίπηθε δὴ οτηϊτταηῖ, 

δἀαϊταπι ἃ ΒίερΠδηο ; εἰ εἢ ἴῃ σε]. 
ἀεϊπάς οὕτως σέλος ΟτΪἢῸ αγτὶσαϊο 
ΑἸιοιῖ. Ἰάεπη ροΐϊεα ἕως ἐποιήσατο. 
Αηἢ σνοϊαϊε οσοηνὶν᾽ πὶ ΡεῚ τοϊδπῇ πο- 
ἕϊετη δὰ αἰ] συ] τὴ τταξταση ἔα Π1Ὲ ὃ 

καὶ τῇ ἄλλῃ) θο νεῖθα οὐηϊτῖς 
σνεγῆο ῬὨΠΕΙΡὮΪ, εὐ οὐ σεη- 
{ας Ματεῖαβ, νε]ατὶ εχ ἰεαθητθ8 
καὶ οἱ ἄλλοι οτίᾷ. 

αἰσϑόμενοι---- σούσους)] Ψυϊρο αἰσϑας- 

νύρεενοι ---- αὐπσοὺς ἸεσΊτΟΥ : Ρτίογοπὶ [6- 
ἑϊϊοηθτῃ (συε! ἢ, αἰτεγατη ΑἸιογῆηο Ἰ]- 
το ἀεῦεβ. 

:. τοῦ Κύρου πάντων] Οὐ]. ττάντων 
σ. Κ. ἀείηοορβ Κυαξάρου. ροῖῖοα νεΓ- 

. Βὰ ὡς σάχισταω ἴῃ τηλτρῖηα Παθεῖ. 
. σῶν καλλίστων) [τὰ Ψπηϊ. Π,, ΑἸτοτέ, 

δᾶ λομσρ. καὶ εὐκοσμ. Ουε]ῇ, εἰ ΡΠ Ϊ- 
Ἰεὶ. ἐβούλετο Βαάεηῇς εἰ ΔΙτοτῖ, 

τσροσάγειν] [τὰ ουτα Ουε]ῇ. Ζοπϑτᾷ 
Ζεῦπθ ὑτὸ φυροσέλίγεῖν ; ΡΟ ΡΠ ς 
απίενογίεγε ἸὨτετρτγθίατ5. τοροάγειν νεὶ 
Ὥχα]ε νετγθυτῃ ᾿ἰερῖς. 

ποροσίῃς} [τὰ Ἐ4ά. φῥυ!η. προΐης σοῖ- 

Τεχεῖδί ϑίερἢ. σροσίοις (σα ε] ἢ. ἐχ αὺο 
Ροῆ ἀκούσας Ζειηδ δὲ ᾿η!Θ τα Ϊτ. 

2. ἔχοντα) 1ῖὰ ᾿ἰθεῦ Βιοάξὶίὶ εἴ 
(υε!. (εὰ Πῖσ ἃ πιᾶηὰ οσοττεξϊοιίβ ς 
αηῖεα ἔαϊς αἴ τη Καά, ρῥγίπηῖβ ἄγονσα. 

σαυκτὸ τοῦτο] [ἴἰὰἃ εχ ῬΠΠΕΙΡΗΙ ἸἰΌτο 
εἰ συεῖῇ, ἀεάϊε Ζεαπθ. Εχ νυ]ρατὶ 
σαῦτωα ποῦτον εβεοὶς ταυτὰ τοῦτον ρτὶ- 
Τηῦ5 ϑίθρῃαπαβ: Ματείαβ. ἐχέλευσε 
οὐ ἐπάγη οεηίαϊς, ᾳφαοά {εαυξη5 
νειθαπὶ ἐκέλευσεν (Π σετεῖ. 
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ς ἈΝ 4 Ν Ἂ »» 

λευσεν. Οἱ δὲ πειθόμενοι μὰ μων ἘΑΡΉΎΦΈΛΆΣ τῶ- 

χὺ δὲ τὼ πα  ΦΕ καν ἐποίουν" ἐν ὀλίγω δὲ χρόνῳ 

ἐγένετο τὸ μὲν μέτωπον ἐπὶ τριουκοσίων, ἰδμέρενν γὰρ 

ἤσαν οἱ ταξίαρχοι) τὸ δὲ βάϑος ἐφ᾽ ἑκατόν. Ἐπεὶ δὲ 
΄ - ᾽ Ψ" « δ ΟῚ ε » ὲ 

8 κατέστησαν, ἐπεσϑω! ἐκέλευσεν, ὡς ἂν αὐτὸς ἡγήτωι" 
Ν θὲ 2 « ο“Ὁ 2 Ν δὲ Οὔ - 

κῶὶ εὐυς τροχώζων ἤγειτο. Ἐπει δὲ κατενόησε τῆν 
5» ᾿ς ἊΝ ὃς Ν 7] Ὡ ΄ 

ἀγυιὰν, τὴν πρὸς τὸ βασίλειον φέρουσαν, στενωτέρων 
ἡ ἊΝ ς ὅν τὰν Ψ» 7 ἊΨ" 7 

; οὐσῶν, ἡ ὡς ἐπὶ μετώπου ὥαντῶς δμένωι, «παραγγείλας 
Ἂς Ψ Ν ν ὃ: ͵ ὡν Χ 

τὴν τὠρωτὴν χιλίοστυν ἐπεσϑαι κατὰ χώρων, τήν δὲ δευ- 
"Ὁ Ε Εἰς ἘΝ Χχ 2 »“" - 

τέραν κατ᾽ οὐρὼν ταύτης ἀκολουθεῖν, καὶ διωπαντὸς οὕ-- 
ἌΝ, Ν ς ΄- 5 3 Ζ « Ν ἐν 

τως, αὑτὸς μὲν ἥγειτο οὐκ ὠνωπωυόμενος, οἱ δὲ ἄλλαι 
Ψψ 3 5 ΝἫ0 ΓΝ ." 5») ε 

χιλιοστύες κατ ουρῶν εκάστη τῆς ἐμπροσίεν είποντο. 
7) δὲ ΑΥ̓ΝΟΙ “Ζ δὰ δ διν ᾽ “Ὁ 5 “" 

Εσεμνψε δὲ καὶ υπηήρετῶς Ὅυο ἐπὶ τὸ στόμω τής ὠὡγυίως, 
.« 2, 5 Ζ Ν ΖΦ ἴω ᾿ 

ᾳόπως, εἰ τίς φῳ  Ὑνοοίή, σημαίνοιεν τὸ δὲον ταριεν. Ὡς δὲ 
ΟῚ 7 ΓῚ Ν Ν ᾿ ν᾿ ͵ »ο»"- 

οὐικοντο εσι τῶς Κυαξάρους Θύρας, παρήγγειλε, τω 
[ 

᾿ς Ἃ Ἂ , 5 Ψ Υ͂ 

τρώτῳ τωξιώρχω τὴν τάξιν εἰς δώδεκα τάττειν βάϑος, 
Ἂς Ν » ΄ ᾿κ 

τοὺς δὲ δωδεκάρχως ἐν μετώπῳ καθιστάναι περὶ τὸ βω- 

ταχὺ μὲν] Τὰ τεξὶε Ουο!ῇ, μέν σοὶ 
ψΌΪ ΕΟ εγαῖ. ἀείησερβ τὰ πίε τσαραγ- 
“ελ. τηαϊς οπλῖτι : μοῖδα ἐγένοντο 
δατῃ ΡΏΠΕΙΡῺΙ ΗΌτο. 

πριωποσίων] Ηος νυΐραΐο διακοσίων 

δχ οσοττδδϊίοπα Μαγεῖϊ, (Δ ΠΊΘΥΔΤΙ! εἴ 
Τεαποΐανι Γαδβῖῖαιϊς Ζεαπο, αὐ ἠὰ- 
τ δΓα5. τ πὶ τείροπαάθγος. ὩϑΙγᾶ- 
εἰοη ἶ. Ἐν Ἐν δεῖ ἢ1. τοῦ, δ᾽ αὐϊεϊη τα 
τα Πα Ῥογίαγατη πατηογαηῖαγ Ὁ Ογ- 
τὸ πρὶ ταπτία τα ; Παπιοτα8. ν6ΓῸ να}- 
ΒΆτ5. ἰῃ ἢ, 1. νἱρίητι ταπτατα ΠΉ}}1α 
εαἤϊοῖί, ἢ Γο]Πτσεῖ σφ ητατὶ ΟΠ Γῇ Πυτη6- 
ΤᾺ ΠῚ ἴῃ. ἀρτηϊηἷ ἔγοηΐῖα οἰ] οσαίοτα ΠῚ 
ταῦ Εἰ ρΡ] σαν ουῖδ ῬΟΓ ΠΌΤΠΘΓΆ ΠῚ τ }1- 
ἴα πὶ ἴπ στη ϊη 5 δἰ τα ῖπα Τὰ! εα εξ - 
118 Π1. 

3. ἐπεὶ δὲ] ΑἸτοτῇ, ἐπειδὴ δέ. Βεα 6} 8 
ἀγυιὰν Ῥῖο σπενωσὸν αἰϊέϊαπη, ν]οι πῃ 
αὙΌ]ς9, τἀ πησαπὶ γλωσσημασικὸν αυϊά 
δηποίανιτ ϑυϊάας ἴῃ ἢ, ν. ϑο]Ποοῖ 
Αἰτὶοὶ σσενωπὸν ἀϊχεταηί, αΠυᾶπὶ ΔΙ- 
σῖνὶ παιτγαηῖα ϑοθμο] ο Βατηεῆαᾶπο δά 
Οὐἀν, 2, 388. ἀψυιὰν νοσδᾶὈαπί. 
Θυδηᾳαάᾶμῃ ΔΙμεηϊ ΔΡΟΙΪΟ ᾿Αγυιεὺς 

δχ οἴδσαϊΐο οα]τὰ5 ἕαϊξ ἴῃ νἱοῖὶς τὶς, 
4ε σιο Νατῖτο ἀρὰ ϑὅ.ῃο]., ἢ Ὸογδιὶ δὰ 
Οδτπι. ἱν. 6, 28. 

στενωτέρα») 1 Ἑάαά. ργῖτηθε δζ 

πεῖ. τε αυθ δῆς Ζειηϊα πὶ σσευο- 
σέραν. 

δμένα!] [τὰ Πἰεγ Βτιοάθοὶ, ῬΆΪεὶ. 
Οὐ], ῥτὸ ἐέναι, 

σὴν δὲ δευτέραν] Οσυεῖῇ. οσατπῇ δίθρἢ. 

Ρτίοτα εἰ ᾿βεὰηοὶ. δὲ οαγίετ. ἀεϊηάς 
ταύτη εἰ ἴῃ πε]. [δὰ σοττοόξα τη. 

ἀκολουθεῖν) ΑἸάϊπα, ᾿ἰδεν Βτγοάρὶ 
εὐ (πο! , ουπὶ ϑίθρῆᾶπο ἔσαξε δἀ- 
ἄσηϊ: οὕτως καὶ αὐτὸς ἀεϊηάς πιαῖρὸ 
Ττεϑηοϊο Ὁ 

σῆς ἔμπροσθεν] [τὰ ρτὸ σοῖς ἰδ 6Γ 
ΡΠΠΕΙ. (σαῦτ, Οαε], ΑἸτογῖ, Ζεαπὶα- 
Ὠὰ. 

4. τὸ στόμα} Δτιϊουϊαπὶ εχ ΑἸἰτοτί, 
Δάα!αι!. 

Κυαξάρους] συο, Κναξάρυυ. ἰάεπι 

[ἐπ] 6 ἢ 8 τορώτῳ οτηττι, ἀειπής τάς- 
σειν, Ροϊεὰ σοὺς δὲ δώδεκ. {εὰ σοτ- 
τεξξοσ σσρώτῳ οἵ ἀοὺς δωδεκάρχιας ἰνιίο- 
ταϊῖ, 
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σίλειον" καὶ τῷ δευτέρῳ ταυτὼ ἐκέλευσε παραγγεῖλαι, δ 

καὶ διωπαντὸς οὕτως. Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν" ὁ δι 

εἰσήει τρὸς τὸν Κυαξάρην ἐν τῇ Περσικῆ στολῇ, οὐδὲν τι 

ὑβροισμένη. ᾿Ιδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Κυαξώρης, τῷ μὲν τάχει 

ἤσϑη, τῇ δὲ φαυλότητι τῆς στολῆς ἡχϑέσϑθη, καὶ εἶπε" 

Τί τοῦτο, ὦ Κῦρε; οἷόν πεποίηκας, οὕτω φ᾿ανεὶς τοῖς 

Ἰνδός; Ἐγὼ δὶ, 

φοανήναι" καὶ γὰρ 

σὲ ἀδελφῆς υἱὸν, ὅτι μεγωλοπρεπέστατον ζαΐνεσϑαι. 5 

φ » Ἶ « 

ἔφη, εἰββουλόμην σε ὡς λωμπρότωτον 
5 ἿΝ ἐντὶ οω ᾽ "»-" 32, 

ἐμοὶ κόσμος ὧν ἡν τοῦτο, ἐμῆς ὄντώ 

πὰ "“ ἣν "Ὃ΄ ΕΥ̓ ΄ ὃ τὰ 

Καὶ ὁ Κυρος πρὸς ταυτῶω εἰπε Καὶ ττοτέρως ὧν, ὦ Κυω- 
7 "»" ζ δι ἰκὰ τ᾽ 7) 3 ὡς 

ζάρη, μωλλόν σε ἐκόσμουν, εἴπερ τοορφυρίδα ἐνδὺς, καὶ 
““ Ν πὰ ΄ “ 

ψέλλιω λαβῶων, καὶ στρέπτον περιθέμενος, σχολή σω- 
7 « ͵ Υ Ἀ -» . Ἂς δι 

λεύων ὑπήκουδν σοι, ἡ γυν, ὅτε σὺν τοσαύτη καὶ τοιαύτη 
Ψ δῇ Ψ δ ε Ζ Ἂ ς Ν -“» 

δυνάμει οὕτως ὀξέως σοι ὑπωκούω, δι, τὸ σὲ τιμῶν, 
« Ἐ ν" Ἀ ΡΝ" ΄ Ν 
ἱδρῶτι καὶ σπουδὴ καὶ αὐτὸς κεκοσμήμενος, καὶ σὲ κοσ-- 

εὺς Ν ὡς » 5 Ζ . ᾿. 

μων, κωὶ τοὺς Φλλοὺυς ἐπιδεικνύς σοι οὕτω πειϑομένους : 
“ υ Ν “" » “ ε Ν 7 7 

Κυρος μὲν οὖν ταυτῶ εἰπεν᾽ ὁ δὲ Κυαξώρης, νομίσως 7 
δὺο 5 » ΄ 9. τυ 2) ᾿ς 3 7] Ἑ 

ωὐυτὸν ὀρόως λέγειν, ἐκέλευσεν ἄγειν τοὺς ᾿Ινδούς. Οἱ 
5 5 5, . ΣΝ » Σ. ἃ "»" 

δι Ἰνδοὶ εἰσελθόντες ἔλεξαν, ὅτι πέμψ εις σφᾶς ὁ ᾿Ινδῶν 

5. ὑβροισμίν}] Νοὴ πιαρηϊῆοα δυΐ 
εἰε! οαῖα, οατὰ Μοάϊοα οοπηρᾶτγαίδ, 
{ον ΟΝ ΠΥ 5] τς ἢ. τ,,.31. 10]. 
΄4ὰε ἱπίετγργείεβ. ἀθιημάς ὁ Κυαξώρης 
πὐσὸν Θσε!ῇ, 

φοῦφο, ὦ] ΑἸιοτῖ, ὦ ογμλϊῆς απίς Ογτὶ 
ποτηδη.: ͵ 

κόσμος ἄν] Ουεῖΐ. ἄν κόσμος. εχ Α]- 
τογῆπο σὲ ᾿ῃίετγα!. 

ὅδ. ττοτέρως} υπίϊηα, [Ππρτ. σποτέ- 
φῳ. εαυθηβ εὐπερ ΔΑ, ρτίπιθα οὐλϊ- 
ἰὰηῖ, εἴ ὈΥΠΛῸΒ Ἔχ {15 0115 Βιο- 
ἀφο δάάϊ 1τυἱ{ι|. 

Ψέλλια λαβὼν] 7Τυηίίηθ βαλὼν, 

ΑἸάϊπα λαλών. Νοῇτγαπι εχ ΡΏ]]ε]. 
νεγῆοπθ, οὰπὶ αὰ8 ἔδοϊς Οπεὶῇ. τεοε- 
Ῥὶε ϑίερῃαπαβ. βαλὼν Ζειηα ρῥτοθᾶ- 
νἱἷϊ ; {εὖ βαλόμενος ἀεδεῦαί εξ. ψέ- 
δίῳ εἰ ἴῃ ΑἸτογῖ, υθϊααεα. 

σωλεύων}) Ἐχ ςτὸ Βτοάοοὶ, ῬΏΠ1Ε]. 

Ουεῖξ, κελεύοντι τοσορὶῖ ϑιαρῃαπαϑ - 
[εἀ Γοτρῖαγαπη Εδά. ρτγιπιάγατη, Βα- 
ἀδηη5 εἰ Αἰτοτγῇ, τοδὶ ργοῦαν!ῖ, πΠὺπ 
[αἴὶ5 αρίε ἐχρίοαϊς Ζεαπα, Ἑαϊαοῇ 
Ποιλ!ηἶβ ᾿ποοῆπχ τα]! τὰ Ρ ηρς 
νειαπι. Αρυὰ Απῆἤορμαηθίῃ ἴῃ 
ΡΙατο ε τοῖν στοδοῖν ὡδὶ παρενσαλεύων. 

φοσαύτῃ} Ουεϊΐ. σοιαύτη καὶ ποσαύ- 
σῇ αὐ ῬΠΠΕΙΡΏΙ ᾿ἰθετ. ἐεαυεῃβ οὕσω 
σοι ὀξέως εχ δοάξηη (ΟεἸξ, ἀμυχῖὶξ 
Ζειαπε ΡιῸ οὕφως ὀξ. σοί. 

ὑπακούω] ἘπᾺ. ρῥτπιθ εἰ σαεῖξ, ἃ 
τα οογγεδτουὶς ὑσώκούων. 

καὶ σὲ κοσμῶν] δες οπηῆι ῬΏ!]ς]- 
Ρῇα5, εἰ πεῖς, τη πιατρίης δά(οτρία 
Βαῦ ει. 

ἐκέλευσεν ἄγειν] ῬΏΠΕΙΡΏ 5 ἐκάλεσε 
εχρτγεῖθε, αυοά τλᾶῖροὸ θοηο]. ϑίερἢ. 
τοι τ, 



1Δ4 ΟΥ̓ΕΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΑ͂ 
΄-- Ν 7] 3 -“Ψ 5ν εὔ ΩΣ ὕ Ψὔ 

βασιλεὺς, καὶ κελεύσειεν ἐρωτείν, εξ ὅτου ὁ πόλεμος εἰῇ 
Χ Ν Δ 3 Ψ, » Ν Δ ΕῚ ν᾿ 

Μήδοις τε καὶ τῳ Ασσυρίω" ἐπεὶ θὲ σου ὠκούσωιμεν, 
ὙΠ Ζ 5.» ͵ὕ Ν ΠΣ 7 Ν᾽ Ὁ 
ἐκέλευσεν, αὖ ἐλθόντας ρος τὸν Ασσύριον καὶ εκείνου 

δ ΠΥ ὡς - ΄ Ψ" 3 5 »  α 

τὼ αὐτὼ ταῦτω πυϑέασϑαι τέλος δὶ αὖυ οαῴοτεροις 
.- »ν 3 -“΄ [2 νὸν »"“ ὉΝ Ἂν. 7] ᾿ 

' υμῖίν εἰπεῖν, ὁτί ὁ Ινδῶν βασιλεὺς, τὸ δίκαιον σκεψνάμε- 
7 ἊΝ ΄- , Ψ» 95] Ν ΄-. « 

8 γος, φαίη μετὼ τοῦ ἠδικημένου ἔσεσϑεαι. Πρὸς ταυτῷ ὁ 
7 Ἐπ ᾽ » Χ 7 5 Ψ “ἢ “ »δ 

Κυαξάρης εἰπστεν᾽ μου μὲν τοίνυν φήζούυετε, ὁτί οὐκ ὥσί- 
“-.- Ν: ς ͵7 » » » 2 ᾽ “ ᾽ 

κουμεν τὸν ᾿Ασσύριον οὐδέν" ἐκείνου δὶ, εἰ δεισιθεε, ἐλ- 
΄ ως 7 . Ὡ ἐν Ἶ- “πὶ 

Θόντες νῦν τυυνϑώνεσϑε, ὅ τι λέγει. Πάρων δὲ ὁ Κυρος 
ιν δ Ἄ Σ Ν᾿ 9 ΝΣ ΒΩ ., ΄ 
ἤρετο τον Κυαξάρην Η καὶ εἐγω, εῷη, εἰπω, ὁ τι γιγνω- 

ς 3 δι ΟΣ, ε ων ΄ 9) 

σκω; Καὶ ὁ Κυαξάρης ἐκέλευσεν. ὝὙμεϊς τοίνυν, ἔφη, 
ΕῚ “ἉΨ, ΕἸ “ »ο 2 Το 5 

ὠπαγγείλατε τῷ Ἰνδῶν βασιλέϊ “τάδε, (εἰ μή τι ἄλλο 
“ἀν Ἁ «. Ν ς »- Γ ΠΕΣ ΟΝ - »" 

δοκεῖ Κυαξάρει) ὁτι ζωμεν ἡμέις, εἰ τε ζῥησὶν ὑφ᾽ ἡμων 
» - « 3 ς. »ν 4. Ν ἣν 

ὠδικεῖσθαι ὁ ᾿Ασσύριος, αἱρᾶσϑαι αὐτὸν τὸν ᾿Ινδῶν 

ἡ. καὶ κελεύσειεν] σε}, καὶ κελεύων 
ἐρωσᾷν ἐξ οὖ, Ζεαπίωας βασιλεὺς, κε- 
λτιύων ηυδῇ διέϊοτγιταιε [ἰδ] (Ὁςο], 
ἀςάϊε. 

αὖ ἐλθόντος} ΟὐεἸῇ. ἐλθόντας αὖ-ττ: 
κακείνου. («ἃ σοττοέϊογ οτάϊηθι νὰ]- 
ξΆτΕ ΠῚ τείτιταϊς, 41 τη] πη ὰ5 ρἷὰ- 
εει. Μοχ ἴάξῃι σὼ αὐτὰ οτηῖϊδε, 

δ᾽ αὖ] ΟΘυε!, σαπὶ ΡὨΙ]ΟΙρηο αὖ 
Οὐ 2. τοέξα ὑύίο, [ἋἋ6ὲδ΄χ εῖξ. 
εἰπεῖν ὑμῖν, αυοά τεσερὶς Ζειπα. ὅσι 
Ἰνδῶν β. φαίη σκεψ. πὸ δικ. ΔΙιοτί, 
νεῖῦα τὸ δικ. σχεῖν. Τητίηα οτηϊῇϊς. 

ἠδικημένου) 11 σα Ζοπᾶτα ΠΌΘΟΥ 
ῬΏΠΕ]. εἰ συο]ῇ. ρτὸ ἀδικουμένου να] - 
ξαῖο δῃῖε Ζειαπίατη : ααυἱ {εαεη5 
ἔσεσθαι εχ ἰἴῦτο ΡῥΏ1]εὶ. Ζοηατα, οἷ 

Οσαυεῖ, Ργθῖα!ς σὰπὶ ϑίθρῆδηο Εαα, 
ΡττΠΆτ ΠῚ ἕσεσάλαι. 

8. ἐμοῦ μὲν ποίνυν] 1απ|. Λἰκοτῇ, ἐμέ, 
ΟυεἸζ. ἐμοῦ μὰν ποίνυν, αηάς μὲν ἰῃῖεΓς 
(εγὰϊ, ἂς ρᾶαϊο μοΐς εαπάσθτα ρᾶτίϊσα- 
Ἰάατὰ βεοάδεπῃ δαέϊογα ἀεϊενὶ, αὐ ἰηατ- 
Ἰεπι. Ηἰὸο Τεαυίτωτ δέ. 

ἀκούετε) Τιερατὶ Τηἀοτιπι σδυΐαπι 
Ὀ6ΠΠ αὐ Το Γοἱτατεητατ, τα ἢ οταηΐ, ἐξ 
ὅσου ὃ τυόλεμος εἴη. Ογάχαγεβ, ποῖηο 

Γὰρετθα5, σααίατη Ὀ61}} ποπ ἐχροηίΐξ, 
{εὰ Ὀτενθα5 νεῦ]ϊΒ ἀείαπριταγ οὐκ 
ὠδικοῦμοεν σ. ᾽Ασ. οὐδέν. ἀισει ναὶ τηᾶ- 
εἰ δύραὶς Γὰρετθίατη χυοά δάάϊῖ, εἰ 
εἰσ) ἢ γΟὈὶ5 ἰἰδεῖ, δας ἢ 1υα τορὶς 

νεῆε! οχίεααϊ νοὸβ οροσίεϊ, δὐϊε πὰπο 
οἰίαπι ΑΠγείατη γερεῖη δυάϊτυτὶ, ααϊὰ 
ἴα αἰαῖ. Ογταὰβ ἰξίτατγ ογατίοπβ Ου- 
ἀχᾶτὶς Τὰ ρογθα πὶ πη] Π γα σοπᾶίογ ἃΓ- 
Ὀιττο δὰ Ἱπάογιυπι γέσεπὶ ἀεϊαῖος 
Ογάχατὶθ [ἀρεγρθίατηῃ ἢ οοριαῦςσε 
νν εῖκε, Ἰοηβίοτεπη 6] 5 οταϊτ δῖ 
ποι δχρεέξϊαήει, πος ἸΙάεο ἀκούετε ἰπ 
ἀκούσετε ταυταϊαπι τη) υἱ{{π|, 

εἰ δεῖσϑε) Ηδος ἰπ Εαά, ρῥγιπΊ}5 εἴ ἃ 
Με Κίο οὐλῖα εχ ᾿ἰτὶθ ΡΠΠ6]. σδ- 
Ὀτίεἰῖς, Βοάϊ. σαεὶ, τεβίταϊς Ζευαης 
ἀἰεητιεηίε ΕἸ στο. 

νῦν τσυνϑάνεσθε) ἴῃ Ουεῖῇ, σύϑεσθε 
εἴ, ηυοὰ τεσερῖς Ζεαπε, [εἀ δοτγτο- 
ἔϊογ αχ εὸ ἔδοὶϊ τυΐϑεσθε ἴῃ Οοαϊος 
(οτιρῖο, απ εδἰἰδη νῦν δα(οἰτατη ἔαϊε, 

δ᾽ σι γιγνώσκω) ΑἰἸτοτῖ, [θεγ οὐπὶ 
7Ζαηῖ. ΑἸά. τί Βᾶθει, 

ὑμεῖς σποίνυν] ΨΝυϊρο ἱπτεγροπίαπη 

μὲν Οπεϊξ, οὐαϊτες οὐ τεξξα ααϊάσπη : 
ὨᾺ 114 επὶπὶ ἀάεῆ ροτίοπαγα ΠῚ σοτὴ- 
Ρᾶγάαῖίο, αὐ ρᾶιϊο δηϊεᾶ ἐμοῦ μὲν σποί- 
νυν----ἰκείνου ὃς. ἀεϊηάς (πο, Παῦες 
Κυαξάρῃ δοκεῖ οσὰτα ΔΙζογῆπο ααὶΐ (ά- 
τηθῃ Κυαξάρει μαῦοῖ, ἴῃ Εαά. ρτὶ- 
ταΐβ οτγαῖ οἰϊαπὶ σῶν ᾿Ινδῶν βασιλεῖ. 

αἱρεῖσθαι!) ἴἰὰ Ουε!ῖ, εἰ πιᾶγρο 
ϑίερῃ. Τιθοποὶ. 

σὸν ᾿Ινδῶν] 11ὰ Ουεῖξ, Ομ ο στῶν, 

αυοά Ἑάά. ᾿πιετίοσαηξ ; τὸν οοπίε 
1ῆπρτ. οταίξε, 
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“ ͵ ε »“ἪᾺ᾿ 39 ὔ, 

βασιλέα δικαστήν. Οἱ μὲν δὴ ταῦτω ἀκούσαντες 

ὠἰχόντο. 
Ἐπειδὴ δὲ οἱ ᾿Ινδοὶ ἐζήλθϑον, ὁ Κύρος πρὸς τὸν Κυαξά-9 ἈΠ 
“, ,ὕ »“ ΥᾺΧ ΔΤ 

ν ἤρχετο λογου τοιοῦδε" Ταδάει Ογ- 

“- ᾿᾿ 7 ΤᾺ5, υἴ Ατο 
4 ΝΖ ὃς 3 

οὐδὲν τι πολλὼ ἔχων πιεπίοτυπι 
ἐπὶ , »" νὰ ἘΞ 7 7 .., ΤΕΧ, αἱ] 46- 
ἰδίου χρημῶτω οἴκοθεν ὁπόσα δὶ ἦν, τούτων τσῶνυ ολγω ἵεοεται, δὰ 

ς ΠΩ ἂν 5 Ἂς ἌἈ ΄ « οἰδβοίαπι τὸ-, 
λοιπῷ ἔχω" αἀνήλωκῳ δὲ, εῷη, εἰς τοὺς στροατιζώτῶς Κι ἀΐξδτατ, εἰ, 

» κ Ρτοβδίᾶ τα, 
εγώ. Ταῦ νεμᾶ- 

ΑΝ τα θν Ὑ Σ αν ΚΑ " Ἦ ον δ δὴ τἰοηἷ5 ἴρε- 
σου αὐτοὺς τρεῷοντος᾽ εὖ δι ἴσθι, ἔφη, ὅτι οὐδὲν ἄλλο εἰἷε οὐτι εα- 

» ΕΥ Σ Ν 7 . ΚΑ “ “ τοῖα δὰ 

τὐοίων, ἤ τιμῶν και χαριζόμενος, ὁτῶν τινι ἀγασϑῶ ΤΩΝ ἔπε εὐὺς 
»» ἀυορεαϊῖν 
ὧν 10 

ἨΏ Κυαξάρη, ἐγὼ μὲν ἤλθαν, 

τοῦτο ἴσως, ἔφη, ϑαυμάζξεις [σὺ], “πῶς ἀνήλωκω 

᾿"»"» »"-"»ρ ζ ν Ζ ᾿ ὰ 

στρωτιωτῶν. δοκεῖ γῶρ μοι, εῷη, πώντως μεν, οὑς 
7 μὴ Ἂς Ν Ὸ»Ὁ" «ς 

τις βούληται ἀγαϑ οὺς συνεργοὺς ποιεῖσθαι ὁποιουτινοσ-- 
Ὡ ΄ τῇ 4’ οι ΄ ᾽ 

οὧὺν πρώγματος, ἥδιον εἶνωι!, εὖ τε λέγοντω καὶ εὖ ποι- 
΄- δι » ΩΝ -“ Ν ᾽ 7 

ρυντῶ παρορμον μώλλον, ἡ λυπουντῶ Κωι ἀναγκάζοντα" 

9. ᾿Ἐσειδὴ δὲ] ΟΕ, ἐπεὶ δὲ ἐξῆλθον 
οἱ ᾿Ινδοὶ, Κῦρος-τ-ἤρξατο λόγον «. αἱ ἷ. 
6, 2. ἤρχετο λόγου τοιοῦδε. αἰϊὰ εἰ ἀϊ- 
νετία οὐ γαῖὶο Ἰοοὶ 111. 2, 28. 

ἐγὼ μὲν] 1ἰὰ συςϊξ. γαϊρο πιαῖε 
μέντοι ἱεσίατ, αυοά ἰοσατι πο ΠΟὼ 
Βαρεῖ, ἀεϊποερβ ἰάεπι οὐδέν σι ουτη 
δαπι. εἰ ΑἸτοτῇ, ἀδάϊς ρτοὸ Αἰάϊπο οὐ- 
δέν σοι. [ἡ ΑἸτοτῇ. εἰ ἤλθϑιμεν. ἀεῖπάς 
ἢ ἴδια Ἑα4. ρτίτηθο αῦεηι, (εὰ ἢ 
Οὔγῆς σὰπὰ ΡὨερῃο ϑίερῃ. εἰ 
Οαεὶξ, 

τοάνυ ὀλίγα] ῬΒΠΕΙΡΠυ5 τσάνν οπηὶ- 
ἢτ, ᾿ἴεπὶ Γεαιδης ἔφη σὰπὶ ὰπ|. ΑἸά, 
ΑἸτοτῇ, 
ἴσως, ἔφη) ἴτὰ Οαεϊῇ. συστῇ ῬὨΠ]ε]- 

Ῥῇο εἰ Βτοάφβθο. απίϊηα ὡς Παῦεῖ, 
τε Ια θὲ οπηϊογαηῖ. ἔφη ἐχ Ουε!, δὸ- 
οεβιε, 71] ἀεῖπάς ἐγὼ ἀνήλωκα. ΑἸ- 
τοτί, σὺ ροῇ ϑαυμάζεις οπλ τ, τὴς 
ΠΌΠ ἱπηργοῦθαπίο : ἱρίταγ (εο] α ἢ, 

εὖ δ᾽ ἴσϑι) Εχ Ουεῖξ, δὲ τεξὶς Ἰη[6- 
ταῖς Ζεαηθ. ΡΒ] εΙρῃα5. οπλΠῸ ἔφη 
ψέγιῖ: σή πε ἴδ ἰαίσαί εἰ. ΝΜ οΙῆςα 
δὲ (βξοϊαῆς, εἰ χαΐτοι τοῦτο εἴπως 8. σὺ, 

᾿ εὖ ἴσϑι Ἰερξὶ τηϑὶαῖτ, Ερο νετο, ἢ 16- 
ὅῖϊο Οπεϊῖ, οπχηῖπο σοπίεπχηθηάᾷ 
εἶει, Πταρ Ἰοἰ τεσ καὶ σοῦτο εἴπως ϑαυ- 
μάζεις, εὖ ἴσϑε τ, }16Π|. 

τ ψρὶ ἀγασθω) ἴτὰ Εαά, ρτίπιδο, ΠἰὈτὶ 

(απιεγ Οσυοϊῇ, ΑἸτοτί, δὲ ϑαϊάαβ ἴῃ 
ἀγασθηθῶς ουπὶ Βτιοάδθοο ϑιίερῃδηὰς 
σινὰ ἀεάϊτ, ϑδεά ἴῃ ϑυπιροῦο 8, 29. 
πη τογ εἢ ὅσων δὲ Ψυχαῖς ἀν ασϑείη, 
ΟΌΪ Ταπτηα μαῦεὶ ἀγαϑείη, αἱ ἢ. ]. 
Ταητῖπα εὐ Αἰάϊηα ἀγαθῷ, εἴ ἴῃ ΠἰΌτο 
ἀε τερ. 1δοςεά, ᾿. 7. πη ἀγαϑείης 
ἴῃ Ῥ]αῖουῖς ΡΟΠΟΟ ο. 44. ἀγαϑῶμεῦ 
μᾶῦεης Ἑάά, νεΐεγο. ἔχ ἀγαϑῶ ἢ, 
Ι. Ἑαϊιίοπες ΗδἸεηῆβ, Βγυ]. εὐ Ατα 
δεηῖ, ἀγαθῷ ἱπερῖε ἐβεσεγαηΐ, 

10. ἥδιον εἶναι) ΜΙΠῚ ἥδιον ᾿ἸΠΘΡ᾿Ὰ ΠῚ 
νι άστατ. Νέεο επῖαὶ Ἰυσαηάϊτατ5 δὰξ 
νοϊυρῖδι!5 γαῖ Πα θεῖαγ ἢϊο, {εὰἀ οἵ- 
ΟἿ!, εἴ 6105, αυοά ἀδθοοε δἰ τοὶ σοηνα- 
πη. Μοάυ5 εἰ ἴῃ εὖ λέγειν καὶ εὖ 
ποιεῖν. ἸρΊ[ΩΓ ῥξον νεὶ βέλτιον ῥρτεοῖεσς 
τεηάαπι εἰἴε νἀεθαῖυτ. ϑ8.:ἃ ἱππέα ν. 
5, 4. ροῆαυδτη ρῥτεοεῖετγαι ἔγνω βέλ- 
σίον εἶναι τὸ σαράτευμω μένειν ἐν «οῖς 
μορίοις, τρεῖς. ὁρῶν οὖν καὶ πούπους 

τοολλὼὰ σινομένους τὴν Μηδικὴν, τούτων 
αὖ ἐδόκει ἥδιον ἀπαλλαγῆναι μᾶλλον ἢ 
ἄλλον εἰσδέξασθαι. 

μξᾷλλον)] Μαὶε δά “δ ων τεϊαῖατη παϑ- 
ἕλκειν ἀἰχὶ Ζεαπε. ΕΠκῈ ῥούζες τῇο- 
παΐϊς ΕἸΓοεγ Απϊπιδάν. δά ΝΥεΙ]ετα τι 
2. Ῥ. 138, Ηυς ρετίπει ἰοσὰβ ἰηΐσα 
Υ. 5, 4- Ρᾶυ]ο δηίςᾷ δρροίιυς. 



ΤΥ ὙΠ ΒΥ 

ταῦ ΟΥ̓ΕΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΑἍΑ͂ 

δὰ Ν δ ἀφ 3 δὰ Ζ ἣ ἄ ; . 
οὺς δὲ δὴ τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἐργῶν ποιήσωσί᾽ αἱ τὶς βου-: 

Ν 7 7 7 ΗΙ 
λοιτο συνεργους προθύμους, τούτους τηαντωπῶώσιν ἐμοι Ὑὲ 
δὃ ̓ς πῶ Η 9 »-»“ 9 7 τε κὰν ͵7͵ δὰ δ 

οζε, ὠὐὙονοις ήρωτεον εἰνγῶν κῶὶ λόγοις καὶ ἐργοις. 
2 Ν 2 2 ς »“ν" δ. Ἂς ΄ 

Φ,λους γάρ, οὐκ ἐχϑτοὺς, δὲ εἶναι τοὺς μέλλοντως 
ΕἸ μ 7 “3 ᾿Ξ 5... ΤῊΝ ΄- 

ὠπροζφωασίστους συμμώχους ἐσεσίϑαι, καὶ μῆτε επι τοις 
Φ ἰονὲ “ 27 ' Ζ, ΟΣ ἴω »ΣἢὉ᾿ 

ἀγονθ δὲς τοῦ φρχοντος φϑονήσοντας, μῆτε ἐν τοῖς κωκοις 
- .« Ὁ »5 Υ 2 Ν “ δ 7 

11 προδώσοντας. Ταυτ οὖν ἐγὼ οὕτω γιγνώσκων, χρήμα-- 
ἂ “"»ἪΆ -“ Νὰ: Χ Ύ Ν τὸ Ὦ ἀχὸ 

τῶν δοκω τροσδεισιϑι. Πρὸς μὲν οὖν σὲ πώντω ορφῶν, 
δὰ Ε Ἄ "»" ἊΝ 57 7 »“»Ἥ δ 

ΟΝ ωἰσιϑάνομιωι δωποανῶντα, πολλώ, ὥτοπον μοι δοκεῖ εἰ--: 
᾿ -“ δὶ "»ζ »"» ᾿ - Ν δ ἌΤΞ .9 Ν δὸ Ν 

γῶν σκοπειν ὠζίὼ Ἀοινή καὶ σὲ κὠὶ εμε, ὁπῶς σὲ μή 
5 ΄ ἣΝΟ Ν ᾿ς "7 5) Χ ΔΡ 

ἐπιλείψει χρήματω. Ἢν γαρ σὺ ἄφϑονω ἔχης, οἶδ᾽, 
τ, ᾽ Ἄδο 3) 7 Ω 57 

ὅτι καὶ ἐμοὶ ἂν εἴη λαμβάνειν, ὁπότε δεοίμην, ἄλλως τε 
3 ᾽ ἦν ἂ Ν δ ΄ 

καὶ εἰ εἰς τοιοῦτόν τι λωμίάνοιμι, ὃ μέλλει καὶ σοὶ δα- 
Ν » “ 27 “" ΩΝ δ4 

12 σανηϑὲν βέλτιον εγὼ. Ἐνωγχος οὖν ποτε σοὺ μεμνη- 
Ε ͵ « ἘΠ:5 Τὰ Ζ “ .“ 

μῶώι ὠκούσως, ὡς ὁ Αρμένιος κωτοα(φρονοίη σοὺ γυν, ὁτι 
2 7 Ἂς ,, ᾿ ᾽ ΟῚ ς »" Ἢ ἃς ΒΩ 

φκούει, τοὺς πολεμίους σπροσιόντως εῷ ἡμῶς" καὶ οὔτε 
͵' ΄ 327) ὡς ᾿ δ 3, 5 7 

᾿ στρώτευμον πέμποι, οὔτε τὸν δασμὸν, ὃν ἔδει, ὠὡπάγοι. 
ο- ΄- "»" “ Φ “ ᾽ -“- “« » ΄ 

ΤΠοίει γῶρ ταυτῶ, εη, ὦ Κυρε, εγζεινοςσ᾽ στε ἐγὼ Ὑγὲ 

οὗς δὲ δὴ] ἘΔά. ρῥτὶπγᾶτιιπὶ οὕς δὲ δεῖ 
σοτγεχὶς Βτοάδραβ εἰ (φίδ]ο. 

ἐπὶ σοῖΞ) Ῥιοροπιοηεπὶ ἱπ (πε]Ὲ, 
σοτγγεόζοσ δά άϊαιῖ, ἀείησερβ ἰΙάεπὶ σα πὶ 
Φιαητηα, Αἰτοτῖ, δἰ τηατρίηθ ϑίερῃ. 
1 εοηο]. ὀῤῥωδήσοντως Ὠδθεῖ. 

11. γιγνώσκων]. [ἴὰ σὰ πὰ {ππτηᾶ 
Αἰιοτῇ, ἰῇ φαοα Πὶς γεγνώσκω----δοκῶν 
Ρτοοίεγε. Ψαϊραῖαπιὶ τορογεγγώσκων ἴη- 
ατ]ετα ργθροϊεοηδαη δάάϊῖαη Ὠᾶ- 
Ὀει. 

πράντα)]) κατὰ σ΄. ἱηϊτογργείδιατν 
Ζιῦπὸ ς: γτεξλι5 δγεικε σωϊοσμϊαῖ 1π 
ἐκέγοϊέι ῥεοεγα δέ φογμηηφαΐ 1γιεἰ ἐμοῖς 
Ι͂η Ουε]ῇ. ὁρῶν εἰ, φαοα σοττοχης τηᾶ- 
ΠῈ5 ἃἰίοπᾷ: ἰάσπη τυολλὰ δαπανῶντα 
σε, ετίατπι Αἰτοτγί, τοολλὰ δαπανῶντα 

Ὠδδθει. 
καὶ σὶ] ας νετθὰ οτηϊῆς ΑἸτοτῇ. 

401 τεέξϊε ἀείηάς ἐσιλείψε, αϊρο 
εγαῖ ἐσιλείψῃ; Ουε!. ὑσολείψη Ὠδ- 
Ὀει. 

ἢν γὰρ] Ουε!ῇ, ἐὰν γάρ, 

ἂν εἴη) ἔχ Ουεὶξ, σατα Βτιοάθοο ἄκ 
δαἀάϊάϊ Ζειπε. ι 

ὃ μέλλει!) ΕΠ ρῖοὸ καϑ' δ νεὶ εἰς δ, 
ηαυοά ᾿ἰρίατι ϑιερῇϑηαβ. ΓΟΡΟΠΙὶ ψγῸ» 
Ἰαϊτ, 

12. οὖν σοτέ] Οαεϊξ, μὲν οὖν μέμνη- 

μωΐ σου οταὶο σοτσὲ, ααοα τἀτηεη 8ά- 
νεέτγθϊο ἔνωγχος Ἰαπέϊατῃ Παῦεῖ ετἰαπὶ 
Ατγορπᾶπε Νυδίατη νετίᾳ 630. 
Οεϊεγα πη α4αἱ Πάοςπι ὨΙΠοτίσατπι Χε- 
ΠοΟΡΠοηῖεθ Ογτορεθάϊθ δὰ οδίουϊοβ 
τενοςᾶγα ορεγθα ἀυχῖς ῥτγεϊατη Π76- 
τἰὰ5, Ατπλθηῖ! ἀείεξιοηεδῖη ἃ ππῸ 
ΤΠ αϊ 3447. Φ]ΙΠη86 Ρεγοαϊ 4167. 
δΔηϊΘ ϑοιᾶπιὶ ΟὨτγ δ πὶ 5.5.7. ἴαγῖϊο 
τερηϑηῖ5. Νετρ Πλτὶ5. ἀππο, ααἱὶ Εἰ- 
ν᾽] πηεγοάδομο ἴῃ ΑΠγτίογατη ἱπιρεγίο. 
Γασοείΐετατς, αἢΠρηδῖ. 

ἐφ᾽ ἡμᾶς) συε]ῇ. ἡμῖν : Ἰάοτῃ ἀεῖπ- 
οςρ5 πέμσει οὔτε δασμοὸν---ἀσάγε. [εὰ 
οοττγθόζοσ αι σα πὰ σὸν ἀηίε δασμὸν 
1ηίεγαϊ. 

Ποιεῖ γὰρ ταῦτα Βροξὶς τηεγηί πὶ : 



ἘΙΒΕᾺ 11. ΓᾺΡ; ΤΥ. 127 

ἀπορῶ, πότερόν μοι κρέϊττον στρωτεύεσιτωι καὶ πειρώ- 
3 7͵ ἊΝ Ὁ »“» ὮΝ “4Φδ..29 2 

σϑαι, ὠνώγκήν ὠὐτω τροσϑεέϊνωι, ἢ λυσιτέλει εὔσῶϊν εν 
΄-- δι Ν ἧς “Ὁ τ νι »" ΕΝ 

τῷ παρόντι, μή Ἀώὶ τοῦτον πολεμοίον πρὸς τοις ὠλλοῖς -᾿" 

προσϑώμεϑα. Καὶ ὁ Κῦρος ἐπήρετο" Αἱ δὲ οἰκήσεις 18 
ΕῚ ΡΨ ͵΄ ΕῚ Ξ »᾿»-“"κ ͵΄ ».ᾷς ἌΝ. ͵ἥ ΕῚ ΕῚ » 

αὐτῷ πότερον ἐν ἐχυροις χωρίοις εἰσὶν, ἡ κί ποὺ ἐν εὐεῷο-- 
ς ἘΞ ς δ 5 7 : 2 ᾿ 

δοις ; Καὶ ὃ Κυαξάρης εἰπτεν᾽ Αἱ μὲν οἰκήσεις οὐ πῶνυ 

ἐν ἐχυρόϊς" 
» Ἁ Ἢ ᾿. ΕῚ 5 “Κ᾽ 

εγω Ὑῶρ τούτου οὐκ ἡμελουν" 
ΕΝ  ω 

ὁρή μέντοι 

ἐστὶν, ἔνϑω δύνωιτ᾽ ἂν ἀπελθὼν ἐν τῷ παροχρήμω ἐν 

ἀσφαλεέϊ εἶνωι, τοῦ μήδ᾽ αὐτός [γε] ὑποχείριος γενέσϑαι, 

μηδὲ ὅσω ἐνταῦϑω δύναιτο ὑπεκκομίσωσϑαι, εἰ μή τις 

πολιορκοίη προσκωνϑήμενος, ὥσπερ ὁ ἐμὸς πατήρ σότε 
2 7 

ἐποίήσεν. Ἔκ τούτου δὴ ὁ Κῦρος λέγει τάδε" ᾿Αλλ᾽ εἰ 14 

Θέλεις, ἔφη, ἐμε πέμψαι, ἱ ἱππέως μοι προσϑεϊς, ὁ ὁπόσοι 

δοκοῦσιν ἱκουνοὶ εἶνωι. οἴμιαι ὧν, σὺν τοὺς Θεοῖς, ποιήσαι 

ἴδοι ἐπίστῃ ἤθοο 116. [π Ουεῖῇ. εἢ 
«ὐτὰ, εχ αυὸ (εηπεη8 ἔγωγε εἰ ῥτὸ 
ἐγώ τε νυ]δαΐο δηϊα ΖειηἰΌ ΤΩ. 

τοροσίλεῖνα!) Οὐ], τσροσϑῆναι Ὠδεῖ, 

εἰ ἀείποερβ συτὴ Αἰά, εἰ )ητὶηᾶ λυ- 
σιπελεῖν, ᾳᾳοαά Οαθδ)1ο σοττεχῖξ. 

13. αὐτῷ] [τὰ ῬΏΠ] εἰ. ᾿Όεγ Οαῦτγ. 
ΑἸτογῆπυβ : οἱ πλᾶῦρο ϑιερῃ. σΌτη 
Ζευηίο δάάϊαϊ; (εὰ ργθροῆεϊο ἐν ἴῃ 
Ουε!ΐ. ἀεεῇ. 

σούσου)] Ουεῖῖ, σοῦτ᾽ Παῦεῖ. [Ιη 
ταδτρίης ϑιερῆ. εἢ σοῦσο οἶδα, οτία Πὶ 
ἐχ ᾿πηϊεγρτγείδτοης Ἰεξι!οη 5. νυ]ραῖξθ. 
1άετη ΟἿο]. καὶ ἐγὼ Ὠαῦθει (οτὶ ρα πὶ 
ἀηποίαηϊς ΒΙΙΟἤστο, η085. Ἰἰοξϊο εἰ 
ετίατι ἰῃ Ηυτοῃηΐοηὶ πλῖποτε Καὶ- 
τίοης : ΤΏΙ καὶ ἰταη!ροπτατη ἸοσΌτη 
Τὰυτὴ δηΐε σούτον τυετὶ ροῆς νϊἱάείυτ, 
ὐ ᾿ηΐτα πῃ ΠγΆ}}Ϊ Ἰοςο νὶ. 29 11. σχε- 
δὸν δὲ σούσοι; σαὐτὰ ἔλεγον καὶ οἱ αἰχ- 

μιάλωσοι" ἐπέμελ ΠῈ7) γὰρ "αὶ πούπου ὁ 

Κῦρος, ὅ ὁπως ἁλίσκοιντο παρ᾽ ὧν εἴο, 
ἐν ἀσφαλεῖ εἶναι ποῦ} ἴῃ ἴαῖο εῈ, 

ὨΘαμδ εἰκπιδίδ, ἄχει. [τὰ}}Πἔ΄ι  2..2:1.. ἐν 
ἀσφαλεῖ εἰσι ποῦ μηδὲν παϑεῖν. Εκ 
ὙΠυσγάϊαϊ5 ᾿ἰΌτο 2. ϑῖορῆδηι ΤἼε- 
[Δυτὰβ ροίυϊ( εἰ δοκεῖ ἀσφάλεια τσολλὴ 
εἶναι μὴ ἄν ἰλϑεῖν σοὺς ἐνανσίους ἡμεῖν 

διὰ μάχης. ἈΌῚ ἴῃ νοοᾶθυϊο ἀσφαλὴς 
Ιάδτη ϑιερῃδηὰβ εχ ποὺ ἰοοο ἃρρο- 
αὶ: γετθᾶ τοῦ μὴ «ὑτὸς ὑποχείριος γε- 

γίσϑαι. [π᾿ συεῖϊξ, ᾿ἰδτο εἰ ηποά ἰπ 
1ῦτο ῬΒΠΕΙΡΕΙ ζαϊτ μὴ, {εἀ σοτγεξζατη 
ἴῃ μήτε. ἀεῖποςρ58 Τυπτ, ΙΠηρτ. Αἰ- 
τοτῇ, ἀδηὶ εἶναι; Ῥοίοα ὑ ὕσοκορο. (Ε]Ε, 
Ζεαης μηδ᾽ πω; Ρτορῖθσ. Τεηθξης 
μηδὲ (οτὶρῆϊ : σοῃῖτα ΕἸΓΟΠοΥ δὰ Ρ]-: 
ἸΟΏΙ5  Οὐδίν τὰ Ῥαττϊοαϊὰ ΧἼ1Π. ρΡ. ἰχ. 
μὴ αὐτός - ὑποχείριος γίγνεσιγαι; μηδὲ 

: δύναιτο ὑσεκκ. Ἰερὶ νοϊαϊξ, 
γυϊρο ετδῖ μιήπσ' αὐτός. Ἑηυϊάξηλ 
Ζεαηὶὶ Γοτὶρίατγαηι δαά(οϊνὶ, [64 νοσι- 
ἰατὰ γε (ςοϊαῇ, αυΐρρε 4αδ πη 8]16- 
ΠαΠ Ρδτιοΐςο ἄν Ἰοουτῃ οσσαυραῆς 
οεηΐεατη. [τὰ ἴαρτα ἴῃ ἴοσο ὙΠαοΥ- 
ἀϊάϊ5 εἴ μὴ ἐλϑεῖν ἄν ροῇ ἀσφάλεια εἷς 
ναι, ΑἸἰϊοσαϊη γίγνεσθαι σαπὶ ΕἸΐ- 
οἤετο [οτῖῦεγε πα] θη. 

πατήρ ποι8}] ΟΕ], π΄. τοῦσο, ἰεὰ 
φοτγγδέϊατῃ ἀεϊπάς, 

14. δὴ δ) 1τὰ εχ συεὶῇ. Ζειης ρτὸ 
δὲ ἀφάϊι : ἀοηάε εχ εοάετῃ ἰἰδτο ἔφ 
δάάϊαϊε, 

πέμψαι 51Ο Θυε]Ὲ. Ρτο τοΐμεστειν, 
ϑεααξῃ5 ἀ ἄν ροῖ οἶκαι δὰ σποιίζσαι ρὲτ- 
τἰποῖ, ῥμίο γπὲ εὔεξδαγαπι ε{7ε5,. παιλῖ 
εὔεΐενμς εε “νάεφον. οἷαι εἰ ες 
δῖερῆ. εἰ συεϊῖ. ρτὸ οἴομαι νυϊραῖο 
δῖα Ζειηϊμπι, οἶμαι γὰρ τηᾶ]α ΑἹ- 
τοτί. 

ἱκανοὶ) Ομεϊξςι. οὐ Ζοῃαῖᾶ μές 
φριοι Ὠαῦει. ᾿ - 



1.8 ΟΥ̓Ι ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΖ, 

.Ν ἀκξ Ν, , Ζ Χ ΝΣ ν᾿ Ἄς ν 
αὐτὸν καὶ τὸ στράτευμω πέμψαι, καὶ ἀποόουναι! τὸν 

Ζ , Χ 3 δ δ: φὰ 

δασιμόν σοι" ἔτι δὲ ἐλπίζω, καὶ φίλον οὐτὸν μῶλλον 
ἐς ͵ Ἕ “ ᾿ Ἀςς τὰ ", ὌΡΕΜΕ 

156 ἡμῖν γενήσεσθαι, ἢ γυν ἐστὶ: Και ὃ Κυωξάρης εἰστε 
» Ν ΕῚ 7 3 "2 ᾽ ΄- ἿΝ Νι Ν »“, " Ἂ 

Καὶ ἐγὼ ἐλπίζω, ἐκείνους ἐλϑέϊν ἂν πρὸς σὲ μῶλλον, ἤ 
Ν ἘΣ ΤΣ Ε 7 Ν ΄ : » 7] 

πρὸς ἡμῶς᾽ ὠκούω Ὑῶρ καὶ συνϑηρευτάς τινῶς των ποαί- 
δι ΟΡ » »“" ἰν 4 Ε Ν Αι ’ὔ 3} 

ὧν σοι γενέσιϑ᾽ ὧι φύτου. ὠστε ἰσως ὧν καὶ πῶλΐν. ελ- 
΄ ε 7 Ν “ 3 »" ν π ἕἐν 

9 οιεν πρός σε’ ὑποχειρίων δὲ γενομένων τινῶν οὕτων, 
7) " Ν σόν ις “ 7 2 ΣΡ 

σσώντῳ πρωχιϑείη ἂν, ἡ ἡμέϊς βουλόμεθα. Οὐκοῦν σοι 
ἌΡ Ἐ ς - ὟΝ εχ Ν Σ ἐρδα χὼ ς 

δοκεῖ, εῷη ῦ Κυρος, σύμῴορον εἰγο!, τὸ λεληϑ ένωι ἡμῶς 
"πεν ψ,' "“ Ν Ν Ἐπὶ 2) ε 7 

ταῦτω βουλεύοντας ; Μᾶλλον γὰρ ἂν οὖν, ἔφη ὁ Κυαξά- 
3) ΠΣ ἐδ 5 -“ 5 « »"» 

ρῆς, καὶ ἔλθοι τις αὐτῶν εἰς χέρας, καὶ, εἴ τις ὁρμῶτο 
3. ,5' ».5 τὰ ) 7 Ν Ἂ γ΄ 

Ι6επ᾽ αὐτοὺς, ἀπαρασκευωστότεροι ἄν λαμίβάνοιντο. ᾿Α- 

Ἐγὼ 
ἤ ") ς “ ,, 7 ΄ 3Ξ᾿ 

κοὺυε τοίνυν, εῷη ὁ Κυρος, ἥν τί σοὶ δόξω λεγείν. 
δ Ν δον »" » 5 ἡ »“, Ὑ ὰ 

πολλώκις δὴ συν στᾶσι τοῖς μετ᾽ ἐμοῦ [Πέρσαις τεσήρουκω 
5 ᾿: Νς τε "»" πώ ΄ Ν (δες δ, ἢ » ΝΜ 

ὠμῷι τῷ ὑριὼ τῆς τε σῆς χωρᾶς κωὶ τῆς τῶν Αρμενίων, 

κοὶ ἱππέας δέ τινας ἡδὴ προσλαβὼν τῶν ἐνθένδε ἐτωίρων 

γενήσεσϑα [[ἴὰ αὐτὶ ΡὮΪ]Ε]. εἴ 
(συεὶ ἢ, Ζεαης ρῥτὸ ἔσεσάλαι, 

154. ἡμᾶ:) Οπε]ῇ. οαπὶ ἘΠ] εΙρῃο 
πορὸς ἐμέ. Οὐτῃ νέεῖθο ἐλθεῖν τηλὶι- 
᾿Πππεπὶ ρατιϊουϊατα ἄν Ἰ1υηξϊαῃ τερα- 
τς ἤοο αᾳυϊάετῃ, ἴῃ ἰοοο : τορδγίατη 
ἀέετηὰπη ἰῃ Αἰτοτῆπο ἰπίεγαϊ, υὉὲ 
Γοτίρτατη ἰεσίταγ ἔγωγε ἐλπίζω---λ- 
δεῖν ἄν πρὸς σέ, 

ἀκούω γὰρ) Πεῖποερβ ὅτι αχ ΘΟ], 
ὉΌῚ ἀεϊοῖαπιὶ ἔαϊς τοσεητίογε. τηᾶπα, 
Ἰηΐεγαϊς Ζεαπε. Οτάϊμετη νυ] κατε πὶ 
αὐχοῦ σοι γενέσθαι εχ Θοάεπὶ (6 }, 
τηυῖανὶ, εἰ ἀεάϊ ἔα, αυεπὶ εἰ ΡὨϊ- 
Ἰεῖρῃ ας Ιεσαῖα5 εἶ. [Ιη Αἰτοτῇ. εἢ 
δυνϑήρους. 

τοραχϑείη ἄν] Ἀεέῖε απο οτγάϊ πε ΠῚ 
αἴ ἀατὶθ5. βγαϊογογη νυ βατὶ ττώντ᾽ 
ὧν σραχ.-. ριϑῖα!  Ζειπε: ἀεϊποερϑ 
ἣν ἡμεῖς βουλώμεθα τααῖε ἰ"4 4. ρτ Π18. 
Ῥααὶϊο ἀηῖεα σινῶν οπ τς (πεὶῇ, (Δἀ- 
ἀϊτατπι τάπιεη ἃ σοτγαέϊογε) εἴ Πἰρὲσ 
ΠΝ 

σοι δοκεῖ) τὰ Οπε]ξ, ρτὸ νυ]ραῖο 
δηῖς Ζευαηίαπι δοκεῖ σοι. [Ιἀδπὶ ᾿ἰθ6γ 
συμῷέρον ἃ οοττεξίοτα Ὠαῦεδιὶ [οτὶ ρα ΠΊ. 

γὰρ ὧν] ἴτὰ (σαε!ξ, ἐς ΡΒ], δηΐεα 

γ᾽ ἂν οὖν. ΑἸτοτῖ, γὰρ οὖν. Τιδοποϊ. 3. 
εἰ εἶκε πιᾶ]ὲ τ᾽ ὧν ἀδάεγαπι. ὁρ- 
μοῖτο ἀεϊησορθ Βαά,. ργίπγθθ, αυοά 
Παῦοῖ ετἰάτῃ Αἰτοτί, οατὶ λαριβάνοιπος 
(εὰ Ταρτὰ [στρ ΠΊ δρμοῶτο---λαροβά- 
ΨΟΙνΤΟ. 

ἀπαρασκευαστόσεροι) ῬΟΠιϊνΌΓΩ πηο- 
ἄυστγ παῦθης Ουε]ζοιθ. νεγῆο ΡΒ εἰ. 
οὑπὶ πλάτη. ϑῖθρῃ. εἴ Ιμθοπο]. ἀε- 
ἱποθρ5 Ψυπιηαπὶ ἀνωλαμβάνοιντο Βτο- 
ἀεθὰβ 400 σογγαχογδῖ, ; 

16. ἤν τί σοι] Οπεϊξ, ὥν σέ σοι. 1 πε, 
ΑἸά. ΑἸτογῇ. σοι Ὁπηϊ απ, ϑεααεης 
᾿Εγὼ τάετα ΑἸιοτῇ. οὐχὶ. 

πολλάκις δὴ) Ματεῖα5 ἤδη σοττῖρσα- 
Ὀδῖ : τοέϊα : πεὲσ ἐηΐ πὶ υἱ] άπι Ἰοσυτα 
Ροίαϊς Ζευπε, υδἱ] δὴ εαπάεσα ἤρηϊῇ- 
οδτίοπετη Ππᾶῦδγὸ ν᾽] ἀεδῖωτγ. 

Πέρσαις) ϑεοϊαῆε ποηπιὲπ Ζεαπα, 
σαοηΐαπη ΡΏΙΪεΙ, εὐ πε], οπηϊζεσιτ : 
ἀείησερβ. ΡΠ ΕἸ ρμὮϊ νεγῆο ὄρη ῥγὸ ὅριω 
Εχρτεῆιι ; εχ εδάδπγ, ᾿ἰῦγο Βαάεπῇ 
εἰ Ουειίοιθ, σε ροῖ τῆς δαϊίοινὶε 
Ζευῃδ. 

δέ σινας ἤδη] Ναΐρο εἴ δὲ ἤδη σινάς, 
δεὰ Οσυεϊ, καὶ ἐγ αέας τινὰς ἤδη σροσ- 
λαμβάνων ὨᾶὈεϊ, , 
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εὐζικόμην. Τὼ μὲν τοίνυν ὁμοία ποιῶν, ἔζη ὃ Κυαξά- 

ρής, οὐκ ὧν ὑποπτεύοιο' εἰ δὲ πολὺ πλείων ἡ δύναμις 
φαίνοιτο, ἧς εἰώϑεις ἔχων ϑηρῶν, τοῦτο ἤδὴ ὕποπτον ὧν 

γίγνοιτο. ᾿Αλλ᾽ ἔστιν, ἔφη ὃ Κῦρος, καὶ τυρόφασιν 17 

κατασκευάσαι καὶ ἐνθάδε οὐκ ἀπίθανον, καὶ ἥν τις 

ἐκεῖσε ἐξαγγείλη δὴ, ὡς ἐγὼ βουλοίμην μεγώλην ϑήραν 

ποιήσαι" καὶ ἱππέας, ἔφη, αἰτοίην ἄν σε ἐκ τοῦ Φωνε- 

φα Κάλλιστω λέγεις, ἔφη ὁ Κυαξάρης" ἐγὼ δέ σοι 

οὐκ ἐθελήσω διδόναι πλὴν μυρτρίονέ τινὼς, ὡς βουλόμενος 

τρὸς τὰ Φρούρια ἐλθεν τὼ τῦρὸς τὴ "Αραμ. Καὶ 

γὰρ τῷ ὄντι, ἔφη, βούλομαι ἐλϑὼν κατασκευώσωι αὐτὼ 

ὡς ἐχυρώτατα. Ὁπότε δὲ σὺ τροελήλυν οίης σὺν ἡ 

ἔχεις δυνάμει, καὶ ϑηρῴης καὶ δὴ δύο ἡμέρας, ΩΝ 

ἐραημῇ ἄν σοι ἱκωνοὺς ἱππέας καὶ πεζοὺς τῶν κ᾿ ἐμοὶ 

ἡϑροισμένων, οὃς σὺ λαβὼν, εὐϑὺς ἀνίοις" καὶ αὐτὸς δι 
᾿Ν "} Ν 7) ΩΝ Ι Ν ᾿ εν 

ὧν ἔἐχὼν τὴν ὡλλήν δύναμιν ταειρωμήν μή πρόσω υμῶν 
-᾿ «“ ΕΣ Ἂ ,, ΕΣ 7, 

εἰγῶ!, ἱνώ, εἰποὺυ κωίρὸς εἰή, ἐπιφανείην. 

σοιῶν ---- ὑποστεύο9) Ουε!ξ, δαπΠῚ 
αητϊ, ὑποπτεύοιτο, εἴ σογγαέϊου ρᾶτγίϊ- 
οἰρία πη Ταρτὰ νογία τη δαίοτιρῆι. ἀε- 
ἴπηάε τσσολὺ ῬΠΠΕΙΡῺΪ νετῆο ογηϊῆΐ, εἰ 
ΡΙο ἤδη νἱάετατ δὴ ἜχρτοΠ]ς. 

ἧς εἰώϑεις} Οσυεϊῇ. ἧς ἔχων εἴωθας 
ϑηρᾷν ἤδη ΟΥΩΪΗΠῸ σοῦσο, ηυοα οοττε- 
ἕλον δἀάϊάϊτ : εἀπάδθτῃ ᾿δέξϊοηεπ δη- 
ποίδι τηΔΓρΟ 5ιερῇ. εἰ [Θοηο]. εἴωθας 
ἐχρτείῆε εἴασα ῬΈΠΕΙ ρῃυ5. Ῥοβῇεα 
ἄν γένοιτο Ουε], τη] ρῥτθθρ] σοί. 

17. ἀπίϑανον] 7απι, σαε]ῇ. τηᾶγρο 
δίερΡῆ. Τεοποὶ. ἄπιστον, ασαοα ρῥτοϑῖα- 
.ιε Ζεαπε. ; 

καὶ ἤν τις] ῬΏΠΕΙΡΏυ5. καὶ οὐηίῆϊ : 
ἄν τις Θυεϊῇ, (εαθεηβ δὴ εχ Ουεϊξ, 
αἀίοϊν! Ζεαπε. : 

ἄν σε] ὐὰε]ῇ. ἄν ογμπτεῖς. 
κάλλισεα λέγεις, ἔφη] [τὰ (πεῖ, 

Οτάϊηετη Ζευπίδπδ νεταἤΠίοτεπι κάλ- 
λισα, ἔφη, λέγεις, ὃ Κι τεάυχίς 

ἍΝ εϊκα. 
ὡς βουλόμενος] Οδαυίδπη ρτθοῖεχεῃ8, 

ΤῺ ρᾶγαγε ἰΐεγ : ἀεϊπάς Συρίᾳ Ουε!ΐ, 
ἐςά οοππεξίυτε. 

σῷ ὄντι βούλομαι, ἔφη} [1ἰὰ συηὶ 
Οαεϊῇ. Ζεαπε: ταϊαυθ Εαά. «. ὄνσι; 
ἔφη, β. ἀεϊηάε Οπε]ξ, ἰσχυρότατα, [εἀ 

οοτγεξϊα τη. ἰτογαπα "ἰἀεπὶ ᾿πέγα 111. 1, 
10. 

τοροεληλυϑοίης) Οὐε]ξ, τοροεληλύς 
ϑοις. ΤῊΆΓΡΟ ϑίερῇ. [δοηο]. προεληλυ- 
ϑὼς εἴης. Μεῖιείεΐη Ἰδξδιϊοπαπι, νεϊαξ 
Ατιϊοαπλ ἜΧΘΠΊΡΙΟ πεποιϑοίη ἀρροῆτό 
εχ Αὐπορῃδη]β Ασἤδτη. 938. ἀεδίδη- 
αἰ ΕἸΙ͂ΟΠμεσ δά Δ ΕἸ ]εσ. 2. Ρ. 4.28. 

καὶ δὴ δύο] Οὰυπὶ Μυτεῖο ἤδη. δύφ 
ΡΙϑοίετι Ζειηθ, ααοηΐαπιὶ καὶ ρἷδηδ 
ἔγίρεαῖ, Αἱ καὶ δὴ {Ππὰ4 ἰρίαπι ἤδη 
Πρηϊδβοαϊίοηπε τεΐετῖ. ΜαΪ]ε καὶ {εο]ὰ- 
πι ΝΥ εἰἴίκε. 

πέμψαιμι ἄν] Οαεῖξ, ἄν οπηίῆι : 
(ξηυθ πη 5 ἀνίοις, '. 6. ἀνέλϑοις», [αἰ ΠΣ 
ααϊ] ἴῃ ὧν ἴοις τηαϊδίαπι τη8}}εΐ, Δη πος 
ἴαν! τε ρῃαπῦϑβ. 

δ᾽ ἄν ἔχων] Ηοο εχ ΑἸἰοτγῇ, ἀβάϊ ὑγο 
δὲ ἔχων. 

εἴπου] ΒοΑΪ. εἰ ΑἸιτοτέ, εἴποι. ΟΕ], 
εἴπη, [εἐἀ σοτγεξϊαπη εἴπου. ΡὨ:1εὶ- 
ΡΏυ5 μὲ {εμίρης γεν Ἰητεγργείαιαϑν 

κ 
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18 Οὕτω δὴ ὁ μὲν Κυαξάρης εὐθέως πρὸς τῶ φρούρια 

ἡϑροιζὲν ἱππέας τε καὶ πεζοὺς, καὶ ἁμάξας δὲ σίτου 

Ὁ δὲ Κῦρος εϑό- 

ετὸ ἐπὶ τῇ πορείᾳ, καὶ ὥμω πέμπων ἐπὶ τὸν Κυαξάρην 

Ὁ δὲ, πάνυ πολλῶν βουλο- 

ΠΡροελήλυ- 

Θότος δὲ ἡδὴ τοῦ Κυαξάρους σὺν δυνάμει καὶ πεζκῇ καὶ 

Ὧν λὐώων τὴν ἐπὶ τὼ Φοούρια ὁδόν. 

ἤτει τῶν νεωτέρων ἱππέων. 

΄ “ἶ Ε] ὃς 95) 3. Ὁ 

βέένων ἐπεσϑαι, οὐ πολλοὺς ἔδωκεν ὠυτῶ. 

ε » ἐξ Αι. ὶ ὅ 7 εΝ Ψ »» 2 ᾿ς 

ἱππικὴ τὴν πρὸς τῶ Φοούριαω ὅδον, γίγνεται τω Κύρῳ τὰ 
ς τοῖς ἊΝ ΄ 52 νὲ Ν; ΑΝ 3» « 7 δ 

μὐϑὰ, ἐπι τὸν Αρμενίον ἰενωί, κῶλον" καὶ οὕτως ἐξάγει [δ], 
΄ Ν, 5 “ὦν 

ρῶς εἰς ϑήραν κυ δα πόνο ΠΟορευομένω δὲ ὠύτῳ 

εὐθὺς ἐν τῷ ἐχέρεν χρρίῳ ὑπανίστατωι λωγώς" ἀετὸς 

δ᾽ γέ ὑν οὐη νον αἴσιος, ὡς κατέϊδε τὸν ἐπι ον φεύγοντω, 

ἐπιφερόμενος ἔπωισέ τε αὐτὸν, καὶ συναρπιάνιξ ἐξῆρε, 

καὶ ἀρθένδον ἐπὶ λόφον τινὰ οὐ Ῥράνδο ἐχρῆτο τῇ 
57 

ογρῶν, ὁ τι ἤθελεν. ᾿Ιδὼν οὐ οὖν ὃ Κῦρος τὸ σήμεέιον, ϑνϑὴ 
εἴ Ζ "4 [4 Ν δ Ν Ν 

τε καὶ προσεκύνησε Δίω βασιλέω, καὶ εἰπε πρὸς τοὺς 

παρόντας" Ἣ μὲν ϑήρα κωλὴ ἔσται, ὦ ἄνδρες, ἥν Θεὸς 

20 Θελήση. 

εἰώϑει, ἐϑήρα" καὶ τὸ μὲν πληθος τῶν πεζῶν καὶ τῶν 

Ὡς δὲ πρὸς τοῖς ὁρίοις ἐγένοντο, εὐθὺς, ὥσπερ 

ΠΟη ὅπου καιρὸς Ἰερὶ ΠΕ ἀϊσεπάυβ εγαῖ : [ςοτἱρῆς σογγαξζοτ, Ζειπίο ὁδὸν [ε0]ὰ- 
ΠΆΓΩ ἴα εἴ σις Αἰτσς ἱφρ πὲς ἀϊοὶ- 
ἴυγ ΡΓῸ ὅσσις. 

18. εὐθέως Ουε!]ξ, εὐθὺς πα σέας 

καὶ τσεζούς. Ἰλεϊηάς ροίξ Κῦρος ἴΐε- 
ΤῸ ΠῚ Ἰερίταγ να]ρο εὐθέως, ἴῃ Ζεαηϊᾶ- 
πὰ εὐθὺς εχ Ουε]ῇ, ααοά οὐπὶ Βαά. 
Ρτ. ᾿ἰΌτο ΡΠΙεὶ. Βαάεπῇ εἰ ΑἸτοτί. 
Οηῇ. 

ἐπὶ--τῆσει] [τὰ οαπὶ ῬΠΠ]Ε]. ΒΟΑΙ. εἴ 
Ουεῖῖ. Μυτείὰς εἰ Ζειπα. ἤσοι σὸν 
Κυαξ. Ταπίϊπα, ἤτε, τ. Κὶ ἐπὶ σῶν 
ΒιΕΡὮ, 1. εἴ ἀσεε. Γβοηοὶ. οαπὴ ααϊη- 
46 Οοάϊοιθα5 Ραγπεηῆθας ἃ (8110 
Βε7οι ᾿πρεξὶ]5. 

Ἱπροεληλυϑόσος) Ἐα4. ρτιπιᾶτγαπὶ 
τρροσελ. σοτγαχὶς, ΘίθρΠαπιβ, δἤξη- 
τε πτθ5 ΠΠὈτῖ8Β {ογιριῖθ. Κυαξάρου 
Ουςε!, εἴ ἀεῖπάε δυνώμει πεζῇ ἈΡῚ ὡοτ- 
τεξὶογ καὶ ᾿Ἰηήδτγα!ῖ. 

ὁδὸν] Οτηϊτῖς ας", ἀειηάς γίνεται 
ἰάξῃι : ἐξνων ἸὈϊάδηλ ἴῃ τηᾶγρίης δά- 

ἄεγε ρδουϊῖ, τηϊῃὶ σοηῖγα γε πὶ 
ἰέναι (εοΪ αἀεηάατῃ νἹάεδίατΓ. 

ἐξάγε, [δὴ] Οπιϊ απ ἴῃ πε], {ἐ- 
οἰαῇ, γαῖα οἴοίαπι Ῥγορῖεγ ἀπίεσε- 
ἀεπϑ καὶ οὕτω. ἀεϊηάςα 'ππ Θαε], τὰ- 
φ:σκευασμένους, {εὰ οογγθξξα τη Ροβοᾶ. 

19. ὠετὸς δ] Οὐε]ῇ. ἀετὸς δέ γ᾽, Ὠᾶ- 
θεῖ: ἀεῖηάς ὃς κατιδών, ρατιϊοϊρία πὰ 
εἰίατα ΡΠ] ΕΙρ 5 νεγίῖξ. αὐσιος αἱ α- 
ΡΙᾶ ἰ. 6, ι. Ἰοοὰῦπὶ ἀεῆρηδῖ, ὑπάς 
84.114 δάνοϊδη5 οπΊεη ἔδοϊς : ΕΠ ἱρὶ- 
τὰν δεξιὸς, ἃ ἀδχῖτο Ἰαΐοσα νἱΐα. 

λαγῶ) ΘΟιυεῖῇ, εἰ ΑἸτογῇ. χαγῶὼν, 
δῆτα Ζευπίππὶ λαγὼ, Παετὴ νἱάς, ἢ 
Ἰυθεῖ, ἈΠ ἃ. Ὁ, 0. Τ0Ἐπ| ὍΟΙΕ, 
κὠσπενεγκῶὼν ὨἨδΌεῖ, ροίῖεα ἠϑέλεσεν ΑἸ- 
τοτῇ. 

ϑελήσῃ] [ἰὰ ρτο ϑέλῃ εχ Θαεῖί. 
Ζευηε. 

2ο. ἐγένοντο] Οεϊῇ, ἐγίνετο οὔι 0 
ἰξημεπίς εὐθύς, 
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ἱππέων ὠγμευον αὐτῷ, ὡς ἐπιόντες τὼ ϑηρίω ἐξωνισταῖϊεν 
ς Χ 37 Ν ς "»ν ἊἜ Ἂν 

οἱ δὲ ὥριστοι καὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς διέστησων, καὶ τὼ 
» 7 ε ἴω Ἀ 5 Ὁ δ ΣΌΝ ἃς 

ὠνισταμενω ὑπεδέχοντο κωι ἐδίωκον, κῶι ἥρουν «-ολλοῦς 
Ἀν ᾿ ἄν. ᾿ δ δ. Ὅν 3 ΠΑΨΑΦΗΡΥΝ 

καὶ συς, καὶ ἐλάφους, καὶ ορκοθοως, Κωὶ ὀνοὺς ὠὐὙρίους 
ἃ ᾿ς » ᾿ς »"» 7, 4 οἾ “Ἥ 5) Ψ 

πολλοὶ γὰρ ἐν τούτοις τὸς τόποις ὄνοι καὶ γὺν ἔτι γίγνον- 
Ε 9. γν ᾿ῶτῳ ΄ ᾽᾿ ἊἝ Ν 

Ἐπεὶ δι ἔληξαν τῆς Θήρας, προσμίξας πρὸς τῶ 21 
“ » ἐξα," " “ς 5 
ὁρίῶ τῶν ᾿Αρμενίων ἐδειπνοποιήσωτο καὶ τῇ ὑστεραίω αὐὖ- 

ται. 

ϑις ἐθήρα, τοροσελιδὼν πρὸς τῶ ὄρη, ὧν ὠρέγετο. Ἐπεὶ 

δι αὖ ἔληξεν, ἐδειπνοποιεῖτο. Τὸ δὲ πιαρὼ Κυαξάρους 

στράτευμα ὡς ἤσιϑετο προσιὸν, ὑποπέμψας πρὸς οὐτοὺς, 

εἶπεν, ὠπέχοντας αὐτοῦ δειπνοποιείσθαι ὡς δύο φὴς τ 

σάγγας" τοῦτο τυροϊδὼν ὡς συμβαωλεῖτωι τορὸς τὸ λαν- 

ϑάνειν" ἐπεὶ δὲ δειπνήσειεν, εἶπε τῷ ἄρχοντι αὐτῶν, σαρ- 

ἕνωι πρὸς αὐτόν. Μετὰ τὸ δέϊπνον δὲ τοὺς ταξιάρχους 

ἐκάλει" ἐπεὶ δὲ αίμημς ἔλεξεν ὡδε᾽ 

ἼΑνόρες ΠΙῸ ὃ ᾿Αρμένιος τρόσιϑε μὲν καὶ φύμμῳ: 22 

χοὸς ἥν καὶ ὑπήκοος Κυαξάρει" νῦν δι, ὡς ἤσιϑετο τοὺς 

πολεμίους ἐπιόντως, κωτοωφρονέϊ, καὶ οὔτε τὸ στράτευμα, 

ὥγμευον αὐτῷ] Ἑάά. ρτίγηθο, Οσυεϊῇ. 21. ἔληξαν] Ιῃ Ουε]Ε, ἔληξε, ἀεϊηας 
εἰ δίερῃ. ὥρμησε ἢπε αὐτῷ. [ἢ τηᾶτ-ὀ δριωώ τῆς ᾿Αρμενίας ΑἸκοτῇ. [εἀ οογτε- 
Εἶπε ϑίερῃ. 2. εἴ ὥρμησαν. Τιξοη- ἔϊαυπι. 
οἷανί 8, Βυάεηπε εἰ ΑἸτογῆηὶ ΠΡ τὶ ἐπεὶ δ᾽ αὖ] 7ὰπι. ἐπειδάν. Α]4. ἐσει- 
Ἰεξλιοπαπὶ τεξϊε τεσαρὶς οὐπὶ 8 π|. 
Ῥοτίο. 114 εἴπη ϑυ1ἀας5 εἰ Οτᾶτη- 
τηδῖϊοαβ δἀϊία5. ἱπ ΒΙ ]οῖῃ. (οϊΠίη. 
Ῥ. 477. π|81]ε ᾿πιεγργείατυβ ἐσορεύοντο. 
ΤαἸῖετη κατὰ στίχον δαάϊαϊ ει, αἱ ἔδ- 
οἷὐ ἴὴ ὄγμος. ϑ1.11}15 ρίδης ἰοοὺβ εῇ 
δρυά Ροϊ!]ασεπὶ ἀθ σεγνογαπη νεηᾶ- 
τίοπε ἁλίσκονται δὲ δικεαύοις μὲν, εἴτις 

ὀγμεύσωας αὐτὰς συνελάσεις. Λραά δ581- 
ἄστη εχῆδλί Ἰοοῦβ Αποηύτη νἱτοίε 
[οτίρταϑ εἴ εχ ποῆτο οοττβεηάυ5 ἴῃ 
ὀργμεύοντες" ἦσαν δὲ ὄρη πανποίων 9η- 
ρίων ἀνάπλεα, ἃ κατὰ κύκλους ὀργμεύς- 

οντες οἱ σαρατιῶται πολλὰ σῶν ϑηρίων 
ἥρουν. 

διέσσησαν) Ουεϊξ, διέστασαν καὶ τ᾽ 
ἀνιστάμενα. 

ὄνο!] Οπηῖτς Ουε]Έ, 

δὰν δέ. (δῆ). εἰ Αγβεητῖοσ. καὶ ἐπει- 
δάν. (συ ο1{. ἐπειδὴ οὖν. Νοῆταπι 85.ε- 
ῬΠδηυϑβ εχ νεγποπα ΡΠΠ]δΙ ρῃΪ τεσερὶι. 
ἀεϊπάς Κυαξάρου ΟἿΕ]Π. 

σοῦτο τῦροῖ δὼν)] Ο τε], καὶ σοῦσο πρ- 
--ἰσειδὴ δὲ δειπνήσαιεν.. ΑἸτοτῇ, προϊὸν 
---“ερυμβάλληται. 

δεῖσινον δὲ] Εχ ΟΕ], μεσὰ δὲ πὸ δ᾽.---- 
τυαρεκάλε, ἀράϊι Ζειπε. [εὰ ἴῃ Οοάϊοε 
ΟΟΥΓΟ ΤΟΥ σὰρ Ῥαηξιῖ5 ποίδν τ, 

22. τορόσϑε] ἴἴὰ ῥτὸ τορόσϑεν (υεῖϊξ,, 
Ἰάοτῃ Κυαξάρῃ. 

ἤσϑετο «οὺς}] ἤσϑηται ἄατ ΑἸτοτί, 
πῆρα Αττσαΐα πὶ ΡΥ ΠΊι5 Βίερδηιιβ 
δαἀά!άϊτ, αὐδητίεπῖα Ουο], ἀπάς τὸ 
Δοροίηι δηῖα στράσευμα,. Ῥοῆξα πέμ- 
σει ὑμῖν ΑἸάϊπα εἰ Τπηιηδ. 

Κ. 
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Ζ ὅς: » Ν δ 3 ω 4 " 

σεμσει ἡμῦῖν, ουτε τον δασμὸν ἀποδίδωσι" νυν οὖν τουτοῦ 
ο ΩΝ Ψ - ΄ Υ͂ ρ. κδῇ 

δεὶ ϑηράσαι, ἣν δυνώμεθα. Ωδὲ μῶ9ι. ουν δοκέ!, ἔφη, 
-“ ὃς λ “ Ψ 3 Ν 5 δ; “ 

“ποιεῖν Σὺ μέν, ὦ Χρυσώντω, ἐπειδὰν ὠὡποκοιμήσης, σον 
΄ Ἀ Ν ΕἾ ΠΝ "»" Ὅς ὴς ἬΜ 8 

μέτριον, λωβωὼν τοὺς ἡμίσεις Περσῶν τῶν σὺν ἡμῶν, ἰνδι 
ὴΝ 9 Ν Ν᾽ 7 δΝ 37 ΟῚ τ πον 

τήν ὀρεινήν Ἀωώϊ κατάλαβε τὼ Ορή, εἰς ὦ ᾧασιν ὠῦυτον, 
ε »“ γ᾽ 4 ͵ 7 ᾽ Ἄν 

ϑοτωῶν τί φοβηϑΊ, καταφεύγειν. ᾿Ἡγεμόνως δέ σοι εγω 
τὶ ΄ ἃς, 97 “» ὩΣ ΒΗ 

δώσω" Φασὶ μὲν οὖν, καὶ δωσέω τὼ ὄρη ταῦτω εἰνώι, ὥστ 
, Ἂς ς ΩΣ Ν ᾽ ῸΣ «“ δ » γος ᾿ 

ἐλπὶς υμῶς μή ὀῷϑηναιν" ομῶς δὲ, εἰ τροπεέμποῖς ὥῦρὸ 
ῸὉ 3 ν 37 » Ὁ. » »" 

του στρατεύματος εὐζώνους ἄνδρως, λησταῖς εοικότως καὶ 
Ν Ὸ»Ἡὦ ἃ Ἂς Ν ΓΝ 2) Υ ΒΩ ΓῚ ͵7 

τὸ λήϑος καὶ τὰς στολὰς, οὗτοι ἄν σοι, εἰ τισὶν ἐντύγ- 
7ὔ, . 7 δ Ν δΝ Α 3 

χάνοιεν τῶν Ἀρμενίων, ους μὲν ὧν συλλωμβάνοντες αὐ- 
»“Ἔ 7 "»" » » ἃ Ν Ἂς Ψ 

τῶν, κωλύυοιεν τῶν εἐξωγγελίῶν, οὺς δὲ μῆ δύνωιντο λωμν- 
͵ 3 -“ ΝᾺ » Ν -“ ζις γν Νὰ 

βώνειν, ἀποσοίβουντες ἂν ἐμποδὼν γίγνοιντο τοῦ μὴ ὁρῶν 
τ Ὰς Νν ὦ 7 ᾿ 3 3 « Ἢ “Ὕ 

ὠύυτους τὸ ολον στρωτευμώ σου, ῳλλ ὡς περι κλωπῶὼν 
τς 

24 βουλεύεσϑαι. 
« »- ἢ ὁ ἊΝ ε » Ν »“" »" 57 « 

μῶν τή ἡμέρώ, τοὺς ἡμίσεις μὲν τῶν πεζῶν εχῶν, ὠὡσῶν--: 

Ἢ ν Ἂ᾿ ε ΒΝ ΠῚ ᾿΄ 
Καὶ σὺ μέν, ἔφη, οὕτω ποίει" ἐγὼ δὲ 

ν ΟΣ -ς Ζ΄ 7ὔ .Ν “» 7) 50 ΧΝ 
τῶς δὲ τοὺς ἐπστσεᾶς, τορευσόμνῶι διὰ του πεδίου εὐθὺς 

τρὸς τὼ βασίλεια. 

δεῖ ϑηράσα. Οπε, οὐπὶ ΠΌτο ῬΗΪ- 
Ἰε!ΡὮὩϊ σοῦτον ϑηράσαι ἄν δυνώμε“}ὰ ἤλ- 

ϑομεν, φαοά τεσερὶς Ζειαπα. σοῦτον δὴ 
ϑηράσα, ΑἸτοτέ, ᾧὉ᾽ ροίὲ δυνώμεθα 
ἃ !ΠἸΙεηἃ τηδη5 ἤλλομεν Δα ]Θοτ, 

ὧδέ] Ουεῖῇ, ὧδ᾽ οὖν, ἔφη, δοκεῖ. 
ἀποκοιμηϑῆς} ἴπ ΟΕ], εἰ; στὸ μέ- 

«ριον, ῬΠΠ]ΠΕΙΡΗ 9 ἀποκομισθϑῆς εἰς σὰ 

ὅρια νεττϊε. 
λαβὼν] [τ ρῖο λάβε Π| τὶ ῬΗΠΙΕΙ, 

Θαῦτ. Βοά]. συε!. ϑεααεηβ ὅταν τι 
εχ Ουεὶῖ,. εἴ πηαῖρὶπε ϑίερῃ. ἀεάϊ 
συμ Ζευπὶο ΡΓῸ ὅταν σινά, 

23. τὰ ὄρη ταῦτα] τὰ ἐχ Ουε]ῇ, 
ΡΙῸ ταῦτα πὰ ὅρη (οτὶρῇ, οτάϊπε πα- 
τιεγοῆοτα. [}ἀθπὶ ἀεὶπάς οὐπὶ ΡΠΪϊ- 
16]. ἡμᾶς Ὠάθει Γοτρτατη. 

ἄσροσέρσοις) συεϊῇ, προσπέρισεις---- 

φοὺς εὐζώνους. Ατιϊοα]απη τεοερὶζ 
Ζεῦθηα; τοὺς ἰητεγρτγεῖαζαξς ἀϊξϊα πὶ ΡΊῸ 
«φινώς. 

στολὰς]. ΑἸτὰ5. νεϊας δὰ συτγίαῃι 
αἰηπέξϊας ᾿πιε]]Πρὶς ὙΥ εἰκς, 

ΩΝ ᾿ ᾽ »" ε, 

Καὶ ἥν μὲν ἀνθίστηται, δῆλον, ὅτι 

εἴ «ισιν} Οαε! ἢ. εἴ σιν, ἢς εἰἰαπι: 
ΑἸτοτγῖ, δὰ ἵαρει τἀΐίαγα παρεὶ [οτὶ- 
Ρίαπι. 

οὃς μὲν] Ηος ἴῃ ΘΕ. οοτγγαέζογ 
{οτιρῆς, πὶ Ιοοο [οτὶ ρίαγοθ ρτὶ πθο στοὺς 
μὲν αυοά ἱρίαπη ἢ. 1. Ἰερὶ πηᾶ]εθαὶ 
Πεϊζία9 ἀε Ῥτγοίοάϊς γ. Ασοξηῖ, ρΡ. 
33, εἀ, ΝΟΗ͂Ι. Αε Ζευης συλλαρ- 
βάνοντες ἰῃϊεγρτγείαϊατ ἀϊδεα πη ῥτὸ 
συλλαμβάνωσιν, αἴὶ εἰΐατη ῬΠΠΕΙΡΗυς 
ψεγίς : α80 ἰἀτἼ6 Π ταῖϊο ἀυτ ΠΠ πὰ 
ΠῊΪΉΙ ν]ἱάξίατ. Ιρὶὰγ σὰπὶ Οπε]ῇ, 
τοὺς μὲν Ρτοοίεγο, 

στράτευμά σου] Ἐχ Ουε!ῇ, σου αἀάϊ- 
αΐ, ᾳυοά σνεγῖς ετἰαπὶ ΡΠ] ρΠιιβ. 
ΒΘαΆΘη5 κλωπῶν νυ ]ρατὶ κλοπῶν τοξϊε 
( ὈΒΙταῖς ὙΝ εΚε. 

24. ἡμίσεις μὲν] ἴῃ Οὐεῖξ, μὲν οοτ- 
τεέϊοι ἰηίεγαϊ ; ἰἄξπὶ ἀεῖπάς τνάντας 
Πδθει. 
ἀνίστησι κι!) Βτυ]. [ἤπρτγ. ἀνϑίσταν Ὁ 

Τα!ς 

ΓΕ 
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μάχεσθαι δεήσει" ἣν δι [ἃν] ὑποχωρὴ τοῦ πεδίου, δη- 

λον, ὅτι μετωϑ εἰν δεήσει" ἣν δὲ εἰς τὼ ὄρη φΦεύγη, ἐν-- 

ταῦϑω δὴ, ἔφη, σὸν ἔργον, μηδένω ἀφιέναι τῶν τρός σε 

ἀφικνουμένων. Νόμιζε δι, ὥσπερ ἐν ϑήρώ ἡμῶς μὲν 25 
Ν » »“" 5 Ν δὲ Ν᾽ δ. ΤῊΝ, “ 27 

τους ἐπιζητοῦντας ἔσεσϑαι, σε ὃἐὲ τὸν ἔπι τῶι ἀθκυσὶ. 

Ξ [εΥ » »-η ς 7 »σ ΄ Ὡς 

Μεμνήσο οὖν εκέινο, ὅτι φϑάνειν δέι τσεφρωγμένους τοὺς 
7, Ν Ὁ Ἂ , 

πόρους, τορὶν κινεισθαι τὴν κλήραν. Καὶ λεληϑένωι δὲ 
-“Ὗ᾿ ἊΝ ᾽ , “ » ΟῚ ἊΝ ἃς 5 ΄ 

δεὶ τοὺς ἐπὶ τόῖς στόμασι, εἰ μέλλουσι μὴ ὠποστρέφειν 
Ν 

τῶ 

αὖὐ τοίει, ὥσπερ ἐνίοτε διὼ τὴν φιλοϑηρίαν' πολλάκις 
Ἂ, - Ἂ 7 Ὄ» ιν» 7 . “- -"- »»υ 

γῶρ ὁλήν τήν νυκτῶ αὐπνος τσρωγμιώτευη" ὠὡλλῶ νυν εω- 
δ ᾿ς "7 ᾽) Ν Ἢ 3 δὴ ς Ὰ 

σαΐι χρη τοὺς ὧν βθῶς Το μέτριον οὐ“ ΤΟΚ οἰ μμῆ ἡνουέ, ως ὧν 

δύνωνται ὑπνομωχεῖν. 
» 5 Ρ»Ὶ »“ ᾿ τὰςϑ:γ ἃς “͵ » ,) ὦ δ ᾿ς 

εἐχῶν ἀνθρώπους, πλᾶανὼ ὠνώ τῷ ὁρῆ, ὡλλ ὁπή ὧν τῷ 
ε »"ν ὦ ΄ “- . 

ϑηρία ὑφηγήται, ταύτη μετωϑεῖς, μήτι καὶ νὺν οὕτω τὼ 

ἢν δ᾽ [ἀν] ϑεοϊυῇ ἄν, φιοά (εηίατα 
(υτθαῖ : πιᾶῖρὸ [οπάϊποηῆβ Βαϊ. 
πείοίο ἀπάς ἢν δ᾽ αὖ δηποίαν!τ. διὰ 
«οὔ τοεδίου ΑἸιοτῇ. 

δὴ, ἔφη] ΑἸτοτῆ, σὰπὶ ῬΠΙΕΙΡΏο 
ἔφη οὐ: ἰάθπὶ ΑἸτογῖ, σῶν εἰς σὲ 
Αφικ. 

25. ἐπιζητοῦντας) Ἑαά, ρτίπηεε εἴ 
ΟΕ, ἐσιξησήσοντας. ϑεαθξῃ8 σὲ δὲ 
Ρτπηαβ Οδθα!ο εἰ ϑίερῃ. ἀεάδταπε 
ρῖο σὺ δὲ Εἀά, ρτπιάτατη, ὙεΓαπὶ 
εἢ ἴῃ Ουεϊξ. 

σὸν ἐπὶ ταῖς ἄρκυσι] ἰ. 6. πὸν ἀρκυω- 
φόν. υϊρο εἴξ τῶν ἐπί. [πῃ Ομεῖξ, 
σοττγθέϊοσ σῶν ἱπίεχυϊζ, τὸν εἴ ἴῃ ΒοΑΙ. 
εἰ ΑἸτοτί. 

“σὴν ϑήραν] 11 ΠἸὈΤῚ ΟἸπηΕ5: τὰ 

Θηρία ἀεάϊ: ΗυτοΒΙηἴοῃ :; τὸν ϑῆρα εχ 

Ἰῦτο (Δ ΌτΙ ΕἾ 15. ἴῃ τηδιρίπεπ δίερῇ, 
τεϊαταπὶ εἴ. 

σοὺς ἐσὶ τοῖς στόμασι] ψαυϊραῖα σοὺς 

ἰσὶ τούτοις τεταγμένους δαίοτιὶρία εἴ 
ἴῃ τηδιρῖπε πεὶῇ. 4α] οτ πο δὲ Πὰ- 
δεῖ ἴῃ τόχία : δεῖ αὐτὸν τοῖς ἐπὶ τοῖς 
στόμασιν. ἀεϊπάε ἰάετη ἀποστρέψ ειν. 
φωΐ {μπὶ αὦ ἦος ααϊ]πμ5 ογάϊπαι! ῬῺ1]Ε]- 
ῬὮὨΪ νεγῆο Πδῦεϊ. τοὺς ἐπὶ τοῖς στόμασι 
εῆ ἴῃ τηδίριηθ ϑιεΡρἢ. εἴ Τιβοης!. 
μηάθ τεοθρὶς Ζευπε, στόματα δάϊτωις 

τῶν τσόρων, ν]ΔΙΌΤΩ Ἰπεγργεϊδίυβ. 
26. τορωγματεύῃ) ΑἸτοΙῖ, τσραγμα- 

τεύει. Ῥτο ἄσνος τηδῖρο. δίερῃ. ἄ- 
γθυσνος. 

ὑπνομωχεῖν) ΑἸάϊπα ὑσνοτυχεῖν. τηδτ-ο 
θο ϑιερῇ. εὖ [μδοπο]. ὕσινου συχεῖν, 
4080 εἴ Γοτρίατα ᾿0τὶ Βτοάθι, ΡἢΪ- 
Ἰε]ρῃϊ, Βοά!. ὑσνομαχιεῖν Μαητηᾶ, 
Οαεῖῖ. Βυάεηῇῆς, ΑἸιοτί. Μώ τς. Δι - 
οἰῆα, δυϊάας εἰ ΤΠοηγὰ5 Μ. Ὠαδεηϊ 
ἀ1 σοηβηηδηῖ. 

27. γε σὺ] Ργοποπιθη Οπο]ῇ. οπλῖτ- 
τ. ἔχων ἴῃ ἔχεις Ματγείὰς τηυϊατὶ 
νοΐαϊε, ἀεὶ πάθε σλανῶ Βαά. ρτίτη. εἴ 
Ουεῖξ, ἃ τιᾶπυ οοττγθέϊογ!β. 

ταύτῃ) πτ. ταύτην. ΒτοάδοΙ Πρ Ὲτ 
εἰ Αἰιτοτί, σαύτῃ μεμάϑηκας μεσιέναι, 
ἀεϊπάθ μεταθεὶς (σα! ς .αο ᾿γαη οών- 
γεῖς ἱγαηῇγε «αΙο Ὲ ῬΏ]Ε]. ΜιΙΠΗΙ 
τοῖα5 Ἰοουῦβ ἴἰὰ ἰερεμάπβ εἢΐξξε νάδίυγ 
μηδὲ σύ γε, ὅτι πλανᾷ ἀνὰ τὰ ὅρη, οὐχ, 
ἡγεμόνας ἔχων ἀνῶϑρ. ἀλλ᾽ ὅπη ἄν. τὰ 
ϑηρία ὑφηγῆται, ταύτῃ μετιέναι μεμά- 
ϑηκαᾶς, μῆτι καὶ νῦν. [τὰ τπε]1ὰ5 τε- 

Τροπάει (βέϊτιο πδοο [εηθεπιὶ. 
μήτι καὶ νῦν] ἔχ (ὐπε!ῇ, εἰ ΑἸεοτέ, 

Ὠΐο εἰ ἴῃ [δδζοης [εφαδηῖς νυ]ραῖα Πλ 
μήτοι τααίανὶ ουὐτὰ Ζευπίο, ἀεϊπάς 
πορεύῃ Τπτῖηᾶ εἴ πηᾶγρο Οὐε!. ροι- 

Κ3 

τροσφερόμενω. Μὴ μέντοι, ἔφη, ῶ Χρυσάντα, οὕτως 28 

Μηϑέ γε σὺ, ὅτι, οὐχ, ἡγεμόνας 27 
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δύ, ἣ ω τ - τὰ “ ]᾿ΣεῈ ς ᾿, ἢ 

ὑσίβατω πορεύου, ὡλλὼ κέλευε σοὶ τοὺς ἡγεμόνως, ἐὼν 
δὲ ἾΔ δι 5 ν Ὁ ΠἸΉΧΌΝ εὐ Ν εἰ ς -“ 

μή ῦάνυ ὥολυ ἐλώσσων ἢ ὁδὸς ἡ, τήν ρῶστήν ἡγεῖσθωι. 
»“" Ἂ « σα ΄ .« Ἶ Ξ' 

28 Στρατιο γῶρ ἡ ῥώστη ταχίστη. Μηδὲ γε, ὅτι σὺ εἴθει- 
δα 2 ΩΝ Ἀν ΡΣ »Ἂ Ζ ον 2 " ἄνες δ 

σοι τρέχειν ὥνώ τῶ ορβή, μήτοι δρόμῳ ἡγηση, ολλ ὡς ὧν 
7 ν᾿ ς Ν -“ »“Ἄ" Ὡς »» “᾿ 

δίγηταί σοί ὁ στρῶτος ἐπεσϑαι, τω μέσω τῆς σπουδῆς 
͵ Π 

20ήγου. 
ε “ ζ ϑ.. ΩΝ ΄ με Ν 

ββων υπομενοντῶς τινῶς ενίοτε παρωκελεύεσθ᾽ αι" ἐπειδὰν 

᾿Αγαϑὸν δὲ, καὶ τῶν δυνατωτάτων καὶ προϑύ- 

δὲ »: Ν. κζ ὃς 3 ἊΝ ᾿ ἊἜἯ. 

ε πωρέλϑη τὸ κερῶς, τσωροξυντικὸν εἰς τὸ σπεύδειν τσών-- 
Ἰ]ἾὟὝ ΄ς. ͵)ἷ »Ζ ΓΡ..:, 

τῶς, πάρω τους βαδίζοντας τρεχοντῶς ὁράσϑεωι. 
κ Χ Ν “ 5 , ΔΑ Ἀ Ἂ, 

30 Χρυσῶᾶντος μεν δὴ ταυτῶν ὡκούσως, Χῶὶι ἐπιγαυρωϑ εὶς 
΄" Ε »" “ Ὥ δ Ἂν, « ͵΄ 5 Ν 

τῇ ἐντολῇ τοῦ Κύρου, λαβων τοὺς ἡγεμόνας, ἀπελϑῶν, 
Ν νὰ ἐλ. Ὁ -“ Ἂν 3, ΟἿΣ "4 

κι πωρωγγείλως, ὦ ἐόει, τοῖς σὺν αὐτῶ μέλλουσι ὅο- 
7 Ε ζ ΣΙ Νι Χ » ΄ . 

ρεύεσιγαι, ἀνεπώύετο. Ἐπεὶ δὲ ὠπεκοιμήθησαν, οσὸν 
᾽ δ) ΄ “" » 7 3. ΠΝὝ Ν “7 »- Ν 

ϑ ἐδόκει Κβέτριον εινου!, ἐποβευξετο πριν... ρθῆ. Κυρος δὲ, -- 

᾿ « ΄ Ξ ΕΒΗ ὁ 27 ΄ Ν εἶν "..5 ΄ 

ἐπεὶ ἡμέρω ἐγένετο, ἄγγελον προέπεμπε πρὸς τὸν ᾿Αρμέ- 
ἊΝ 4“: Ὁν ΄ το ὰ »Ἥ 5 » τ 

νιον, τοροειπῶν αὐτῷ λέγειν ὧδε" Κῦρος, ὦ Αρμένιε, κε- 
᾽ “ἢ »“- «“ ς 7 9 ,, 

λεύει οὕτω ποιεῖν σε, ὅπως ὡς τὠώχιστω ἔχων οἰσεις καὶ 
Ἂ Ψς Ν ᾿ς ͵ δ 3 ὍΝ -“ «“ 

τον δασμὸν κωὶ τὸ στρωτευμώ. Ην δὶ ἐρωτοί, ὅπου 
5 Ῥν ΟῚ »" .« ᾽ 

εἰμὴ, λέγε τἀληθη, ὅτι ἐπὶ 
ἢ 40 Ν Ε τ 

εἰ καὶ αὐτὸς ἔρχομωι, λέγε 

εἃ σοὶ εχ Οαεὶῖ, ΛΑἸιοτῖ. εἰ ῬΏΠ]εΪ. 
(αὐπίταϊς νυ]ρατγὶ σὺ Ζεαπα. ΔΌΠίης 
ἄν μὴ ττολὺ Θυε]ξ, σοττεξϊουῦ σάνυ δἀά- 
ἀϊάϊι, ἀεπῖαας ἀρίστην ΟΕ], νετὰ 16- 
ἑϊοπα ἴῃ τηᾶγρὶ ΠΕ ΠῚ τα]εξϊα. 

28. ὅτι σὺ] Θυεϊῇ, σὺ ὅτι δύνασαι. 
Ῥαυϊΐο αηΐεα μηδὲ πὶ. Αἰάϊπᾶ : μή 
γε ΔΙτοτέ, μηδέ γε οἴίαπὶ πεῖ, δυνα- 
τοτάτων ΑἸτοτῇ, 

ὁ στρατὸς} [ἃ σε! ῇ. ἴπ Πἰτατὰ Πᾶ- 
Ῥεὺ (οτρταπι, ὉΔῚ δηίεα στρατιώτης 
Γὰεγαῖ, 

20. ὑπομένοντάς θα Πἢεπίεβ. ΥΥ εἰ- 
{Κῖο τοίᾳ (δέξο ἐραγίᾳ ν᾽ ἀεθαῖαγ εξ : 
(ε ἰ5. Γεπίεπίὶα ἰοοὶ ρίδης ἀρεγγαῖϊε 
ταὶ ντάἀδίατ. 

τυώντας, σ΄ἀρὰ] [Ι͂η Ομοϊῇ, εἢ τσών- 

σας τοὺς τσαρατρέχοντας, νυϊραία ἴῃ 

μηδτρίης. Δα! οτρία, Ἐκ δηξογίοσ θὰ 5 

τοῖς ὁρίοις. ἪΝν σ᾽ ἐρωτῶ, 

κοντα ϑω τὠληϑή, ὅτι οὐκ 

δὰ τρέχοντας ἸΠ.6}]ΠΠ|σὲ σινάς, 
30. τοῦ Κύρου] Αττσα] πΔ ἐσ Οαεϊῇ, 

ΑἸτοτῆ, εἰ δυϊάα ἴῃ ἐπιγαυρωδεὶς τα- 
Πίζαῖς Ζειηδ. 

σὺν αὐτῷ) Ουοϊῇ. ὥμα αὐτῷ τεσερὶξ 
Ζευπε. 

ὠπεκοιμήϑησαν) Ἐκ {ὰηΐϊ. εἰ ΘΕ], 
ἀνεκοιφηϑ. τεανοσανῖς Ζειπθ. Μετ πΊ 
Βᾶῦες ΑἸαϊπὰ. δεὰ ἴῃ πεῖ. ε 
ΡΓϑοῖετθα ἐπειδὰν δὲ, εἰ ροῆεᾶ ἐπορεύ- 
ὁντο, αἴ ῬὨΠ]ΕΙ ΡΠ 5 νετεῖ. 

31. ἐπεὶ ἡμέρα] Ἐχ Οαεῖξ, ἐπειδὴ 
ἄεάϊε Ζεαπα. ἰάεπι ᾿ἰΌεγ μὲν ἰηΐετγις 
ΡοΙ ἄγγελον. ΑἸιοτῖ, προσέπεμοσε Πᾶ- 
Ῥεῖ (οτὶρίυ τη. 

οἴσεις 1τὰ στε], ουπὶ Ζοημᾶτγᾶ ς 
οἵσῃς Βαάεηῃῆβ εἰ ΑἸτοτγῇ, {εὰ (ἀρΕΓ τὰ- 
ἀγα Γογρία πῃ πο παῦει. Αηϊε Ζευ- 
ηἰμ πὶ δγαὶ ὠσίῃς. 



" 

ΚΒΕΒῚΙ ΘΑΡΟΎΥΨ. 135 
εἰ δ Ἄν ἃ 3 Χ 7 ΄ 

οἷἰσϑα. ἫΝ δὲ, ὁπόσοι ἐσμὲν, πυνϑάνητωι, συμπέμπείν 
Ἕ ΄ -“ 

τινῷ κέλευε καὶ μαϑεὶν. Τὸν μὲν δὴ ὄγγελον, ἐπιστεί- 32 
“Ὁ “ 7 ἐπ “ 

λας ταῦτω, ἔπεμψε" νομίζων φιλικώτερον εἶναι οὕτως, 

, μὴ προειπόντω πορεύεσϑαι. Αὐτὸς δὲ συντωξώμενος, 
. ἈΠΕ, Υ ν σιν Ἂν Χ “δὲ Ν Ἂς ᾿ς 7 

ἤ ὠρίστον κωὶι ὥρος τό ὥνυτειῖν τὴν οδὸν, Κωι Ζρος το Κῶ- 
Π 

χεσϑαι, εἴ τι δέοι, ἐπορεύετο. Προέϊπε δὲ τοὺς στρατιώ- 
΄ 5 -“" ΄-- ΠΣ Ὸ ᾽ Ἂ 2 “ 

τῶις μηδένα ἀδικεῖν" καὶ εἴ τις Αρμενίων τῷ ἐντυγχω- 
3 τ Ρῷ 3 Ὁ 

νοι, ϑῤῥεῖν τε παραγγέλλειν, καὶ ἀγορὰν τὸν ϑέλοντα 
37) « Ὁ ἊΨ 32) Υ͂ ΕΣ Ὺ᾿ς ᾽ 

ὥγειν, οποὺυ ὧν ὥσιν, εἰ τε σιτιὼ εἰ ΤῈ “ΠΟΤον τυγχωνοι Ζωὼ- 

λέϊν βουλόμενος. 

ἣν δὲ ὁπόσοι] Θαεϊξ, ἐὰν δ᾽ ὁπ. ἀεὶ πάδ 
συμπέμπειν τινὰ καὶ μαϑεῖν κέλευς ΑἸ- 
τοτῇ. 

32. εἶναι οὕπως} ΟΕ, οὕτως εἶναι. 
ἀνύτειν] Ηοοσ ρῥῖὸ νυϊράατγὶ. ὠνύειν εχ 

Ουεὶξ. ὠνύσσειν εβξοῖς Ζειπα. 
θέλοντα) ρος νυϊξαίο βουλόμενων 

ι 

εχ Ουεῖί. Γαδῆίταϊε Ζευηε : ἀεϊπάς 
εχ εοάξδῃ ᾿ἴρτο να ϊράγαπιὶ ᾿θδλ με 
εἴ τις σιτία ἢ οοττεχὶξ. εἴ σις σιτεία ἥτε 
ποτὰ ΑἸτοτῇ, {εὰ ἢ εἰ ὰρεῖ σαΐατα εξ 
σε ἴαρταᾶ σοηϊοχίαπ). Ῥοβγεοτο τυγε 
χάνει Τητπᾶ. 

κά 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙ". 

ΟΡ ΟΣ; 

»“ὖ ΕῚ “". ε ἍΝ ΄ ε 

Ο ΜΕΝ δὴ Κυρος εν τούτοις ἤν ὃ δὲ Ἀρμένιος, ὡς Ατηηεηΐδο 
37 “ΦΨ » Ὦ; Ν Ν -“ ᾿ 3 7 5 ΙΕῈΧ συ 

ἡκουσὲ τοῦ ὥγγέλου τῶ τῦαρὼ τοῦ Κύρου, ἐξεπλάγη, ἐν-- [αἷς οαρί- 
5 .“ ᾽ ͵) ἐἀψᾷς Ν ͵΄ ν Ἂ γ» ἴατγ, Εἴ, 10" 

νοήσως, ὅτι ἀδικοίη καὶ τὸν δασμὸν λείπων, κώι τὸ στρο»- ἀϊοὶϊ αυᾶ- 
᾿ ΄ Ν ΝΜ ΄ ΕἸ οω « , ἄδπη [ογπηᾷ 

τευμώ οὐ πέμπων. Καὶ τὸ μέγιστον ἐφοβεῖτο, ὅτι ὯΝ ΚΜ ΣΑΡΑΝΟΝ 
ΠΙΪο, ἴῃ ἢ- 3 - Ε »“ὟὟ 3 

ϑήσεσϑαι ἔμελλε τὼ βασίλειω οἰκοδομεῖν ἀρχόμενος, ὦ ὡς ἄετα οοη.- 
ἀποη!- 
Ὀὰς5 9- 

Δ « Ἂς 3 Υ 5, 

ων ικανῶ ὥπομόχεσ Ὧι οὐ’ εἰῆ. 
πγδμν. ἀρ πτῷ, ι διέ : ἃ, , ν᾿ .ὦ»ν " 415 Γ6- 
οκνων, ὡμῶῷ μὲν διέπεσεν ὦ ροίζων τὴν αὐτοῦ θυνῶώμιν, οἱρίτατ, 
« 2 5 3 ᾿ς ὦ Ν Ψ «ἝΝ ᾿ς 

ὠμῶ δὶ ἐπεμστεν εἰς Τῷ ορή τον νεώτερον υμον Σάβαριν, 
ὰς » 7 Φ ἴων Ν -»“, ς- “». 

καὶ τὰς γυναίκως, τήν τε ἑαυτοῦ καὶ τὴν τοὺ υἱοῦ, καὶ 

Ἂ 

Διὼ πάντα δὴ ταῦτῳ 2 

ἮΝ ἊΨ» ἈΝ » Χ Ν ν. ᾿ς 

τῶς ϑυγατέρας" κωι παν δὲ καὶ καὶ ἀηζινμ την 

πλείστου ἀξίαν συναπέπεμπε, Ξρίπομσπαν δοὺς αὐτοῖς. 

Αὐτὸς δὲ ἃ μι μὲν κατασκεψομένους ἔπεμπε, τί τράτ- 

τοι Κῦρος, ἅμα δὲ συνέτωττε τοὺς τυαρωγιγνομιένους τῶν 
»“, 7 Ὁ «“ 

᾿Αρμενίων" Καὶ ταχὺ τταρήσαν ἄλλοι, λέγοντες, ὅτι καὶ 
Ν Γ,. ὦ ε ΠΝ ᾽ »-»"Ἥ δὴ 3 Ψ »“᾿ ΟῚ » 

δὴ αὐτὸς [οὗτος] ομου ἐνταῦκσω δὴ οὐκέτι ετλῆ εἰς χεί- 

ἔϊῖο υεῖῇ. χατασκειψόμενος. 1. λείπων] σαεῖξ, εἰ ΑἸτοτῖ, λισών. 
2. διὰ τσάντα] Οὐε]ῇ. διὰ ταῦτα δὴ 

“πτ΄άντα. ΑἸιοτί, δ ἅπαντω-τσὴν αὐτοῦ 
δύναμιν. 

κόσμον δὲ] Ουε]ῇ. κόσμον σπε---συνέ- 
τέμσε. Ἐπίαγη ΑἸτοτῖ, συνεαέπεμροπε 
ἀδι, (εὰ {ἀρετ σαΐατα (ογὶρίαπι. 

καφωσκεψομένου;]  απτῖπᾶ οἱ οοῖτε- 

καὶ δὴ) Ματγεῖὶ σοπ)οέξατα ἤδη οᾶ- 
Τεγε ροῖϊυτηαβ. [1Ιάεπὶ Ατεῖος εἢ καὶ 
δή. Ἀεέϊια5 δἀπιοπεῖ ὁμοῦ εἢξ μτὸ 
ἐγγύς. ἀείπας οὗσος [εο]αῇ, αυοά ἃ 
Ουε!. ἀρεῖ. 7απῆπα οὐπὶ ΑἸίοτί, 
οὗπος οπιϊπί. αὐτὸς εἰς τοτγ] Ὁ1}}5. 1116 
σαπὶ τηαχὶ ΠΊΘ Ατπιεηΐο Ουὐταρ, 



] τ58ὃ ΟΥ̓́ΒΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝ 

β 8ρᾶς ἐλϑέϊνν, ἀλλ᾽ ὑπεχώρει. Ὡς δὲ τοῦτο εἶδον αὐτὸν 
Ψ ἘΝ τῇ »ἤ ν ΠῚ 

σοιήσωντω οἱ ᾿Αρμένιοι, διεδ' ἰδρασκον ἤδη ἕκώστος ἐπὶ τὼ 
- »Ἥ»Ἁ Ν Ε) 2 Ὁ ε 

ἑαυτοῦ, (βουλόμενοι τὼ ὄντω ἐκποδὼν ποιεῖσθαι. ὋὉ δὲ 
-“ ε «7 χ 9 τῷ Ἂ Ἵ Κυρος, ὡς ἑώρω διωϑεόντων καὶ ἐλαυνόντων τὸ πεδίον 

| ΝΆ ρας ΄ " ψ πὶ , ἜΣ Ἢ τρῦ 
β ΠΣ ὑποπέμστων ἔλεγεν, ὁτέ οὐ μν πολέμιος πνν 

Ι ΠΡ ΟΝ εἰ δέ τινα φεύγωτα λήψνοιτο, τὐροηγόρευσεν, 

] ὅτι ὡς πολεμίῳ χρήσοιτο. Οὕτω δὴ οἱ μὲν πολλοὶ 

κατέμενον, σαν δὲ, οἱ ὑπεχίώραυν σὺν τῷ πο 

4 Ἐπεὶ δὲ οἱ σὺν ταὶς γυνωιξὶ προϊόντες ἐνέπεσον εἰς τοὺς ἐν 

ἼῚ 37 ΄ ᾽θὺ » 7] Ἂς ᾿ ΑΞ Τ ἃ 

τῷ ὁρεί, κρωυγήν τε εὐν)γὺς ἐποίουν, καὶ Φεύγοντες ηλί- 

ρο ξ "ν» Φ» Ἂς [4 

ναΐϊκες καὶ αἱ ϑυγωτέρες ἑώλωσαν, καὶ τὼ χρήματω, 
« ᾿ ὟΝ ᾽ 

Ο δὲ βασιλεὺς αὐ- 
»" ε 7) Ν 2 δ “ -“» 7 » 

Τῶν, ὡς ἤσϑετο τῶ γίγνομέενω, οὐ οθῶν Ζοι τρώποιτο, ἐπὶ 

᾿ 

Ἂς; ΕῚ »"»ν᾽ τ Ν 'ς « οἋἫῃ Ν « 

σκοντο πολλοὶ ὠὐτῶν. Τέλος δὲ καὶ ὁ παὶς καὶ αἱ γυ- 

-“ ἊΝ δι νυ 5 Ζ 5 

ὁσὼ σὺν αὑτοις ὡγόμενω ετυχεν. 

Ν ε Χ ἵν “Ἥ “Ὁ 3 

ὅ λόφον τινὼ κωταφεύγει. Ὁ δὲ αὖ Κυρος ταυτῷ ἰδὼν, 
“" Ν “ ᾿ 

Π περίστωτωι τὸν λόφον τῷ παρόντι στρατεύματι, καὶ πρὸς 
»; ΄ 5 τῷ Ἂς “ΜΨ.Ψψ 

Χρυσάνταν πέμψας ἐκέλευε, ζυλωκήν του ὄρους κατα- 
᾿ Ψ ω Ν Ν Ν ) ᾿ ᾿π “ 
͵ λιπόντω ἥκειν. Τὸ μεν δὰ στρῶτευμῶ ἠϑροίζετο τῷ 

ονδτιδο κὸς, δὰ ΄ Ν᾿ δ Ὁ ΄ , ᾿ 
Κύρω" ὁ δὲ πέμψας πρὸς τὸν Αρμεένιον κηρυκῶ, ἤρετο 
(Ο » "4 ") 5 15 ’ »" 

ὡδε" Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Ἀρμένιε, πότερω βούλει αὐτοῦ 
Ὁ» “ἷ ΄σ΄᾽ ο“οΤῬ 7) 24 ΟΝ 3 ΕἾ 

μένων τῷ λιμῷ καὶ τῷ δίψει μάχεσθαι, ἢ εἰς τὸ ἰσόπε- 
ὡ.. ς».» [4 3 7 «»"5 ἡδι 

δὸν καταβὰς ἡμῖν διωμάχεσϑαι ; ᾿Απεκρίνατο ὁ ᾿Αρμέ- 
Ξ .“ 3 ΄ 7 7 7 ς »"ἭἪ 

Ονίος, ὁτι οὐδετέροις βούλοιτο μάχεσθαι. Πωλιν ὁ Κυρος 

3. εἶδον αὐτὸν) Ουε]ῇ, σοῦτ᾽ εἶδον 
τυοιήσαντα αὐτόν. ἀεϊπάς βουλόμενος 
ΑἸτοτΐ. 

προηγόρευσε] Ουεϊξ, τσροηγόρευε. 
4. τυροϊόντες) Ἰῖὰ οὐτὴ ϑίαρ απο 

ῬΏΠΕΙΡΗΙ νεγῆο εἰ ἰοῦ Θας . ῥτὸ 
«ροσιόντες Ἐ]ἀ. ᾿ΓΙΠΠΔΓΆΠῚ. 

εἰς τοὺς) Ματῖρο ϑίερῃ. σοῖς αθετί, 
ἀείποθρβ εὐθὺς κραυγήν σε με], οχ 
αὰο ΡοΗ͂ «τσολλοὶ Ζευηα. οὐ εἰεβᾶῃ- 
τίατι, αἴ Αἴ, γε ἰηίργαϊξ, 

καὶ ὃ ταῖς] Μαΐῖρο δίΈρΡῃ. οἱ παῖδες. 

Ατισα!απὶ τὰ δηῖε χρήματα. ἴῃ σπεϊξ, 
οοττγθέϊογ ἰηίεσυϊε. 

ἔτυχεν] Τὰ Ουε]}. ἔσυχον Ἐ4 4, ρτὶ- 
τηξ εἰ Αἰκογῇ, ἐσύγχανεν ϑίερῃ. ἐτύγ- 
χανον Γιεοποϊανίαπα 8ηη1 1504. 

5. τὸν λόφον) ΑἸτοτέ. τῷ λόφῳ. αυοά 
ἢ εἴκει τοεριἴσσησι σὸ τοαρὸν σπεράτευμα, 

ἔεγγὶ ροῆξιε. ἀεἰπάς καὶ Χρυσάντᾳ πέμ- 
ψας ΑἸτοτί. 

μῥοι, ἔφη] Ταπεῖπᾶ νεγθατη Ομ, Εἰ. 
Ι͂η Ουε)ῇ, ἤρεσο κήρυκα, [εὰ οτάϊπεην 
νΌ] ΓΕ ΠῚ ἱπάπ σις οοτγγεέϊοσ. 

σῷ δίψει] 1 Ουε!. ρτὸ τῇ δίψῃ. 
ἀείποορβ οὐδενὶ ΓΙῸ οὐδετέροις ἰκὼ 
ϑίερῃ. ροβεᾶ διαμάχεσνγαν Ομεὶ 
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πέμψας ἠρώτα, Τί οὖν κάθησαι αὐτόϑι, καὶ οὐ καταω- 

βαννεις ; ᾿Απορῶν, ἐῷη, ὅ τι χρὴ ποιέν. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν, 

ἔφη ὁ Κῦρος, ἀπορεῖν σε δὲ ἔξεστι γάρ: σοι ἐπὶ δικὴν 

Τίς δι, ἔφη, 
.“ «τ ς Ν »᾽ “7, 7 ψ' -, 

. ὅτι ᾧ ὁ Θεὸς ἔδωκε καὶ ἄνευ δίκης σοι χρήσασθαι, ὃ τι 

» 3) « 7 Ἂ" 

κωταβαίνειν. ἔσται ὁ δικάζων; Δηλον, 

Α 3 -" Ν᾿ δ᾽ κα ΄ “) Ν 

καὶ βούλοιτο. ᾿Ἐνταῦϑα δὴ ὁ ᾿Αρμένιος, γιγνώσκων τὴν 
3 Υ̓ Ἁ ῳ Ἂς ε “ὝΝ Ἂς ΕΣ Ν “ 

ἀνάγκην, καταβαίνει" καὶ ὁ Κῦρος, λαβὼν εἰς τὸ μέσον 
» “ Ἂ ᾿ζ 7 

κοῤκεινον καὶ τὼ ὥλλω πάντω, περιεστρατοπεδεύσατο, 
«ς “Ὁ δ"! -" 7 Ἂς 7) 

ὁμοῦ ἔχων πᾶσων ἡδὴ τὴν δύναμιν. 
3 ϑ Ἢ “ ΄ ε 7 » Ψῃ". 5 

Εν τούτῳ δὲ τῷ χρόνῳ ὁ πρεσβύτερος πώϊς τοῦ ᾿Αρμε- 7 
͵ 7 δὲ 5 ᾿ ἣΝ, ͵ Ν Ν 7 

νίου, Τιγράνης, ἐξ ἀποδημίως τινὸς προσήει, ὃς καὶ σύν- 
͵ ἀν οῊΝ » , ς ΕΣ ἂν 

ϑηρός ποτε ἐγένετο τω Κυρω" καὶ ὡς ἤκουσε τὼ Ὑεγενή- 
΄ ΕῚ Ν 7 .“ “" ᾿ς ." -»Σ΄΄ 

μένω, εὐθὺς πορεύετωι, ὥσπερ εἶχε, πρὸς τὸν Κῦρον. 
᾿ “" δ Ἅ ΕῚ δ 

Ὡς δὲ εἶδε πατέρω τε καὶ μητέρω, καὶ ἀδελφοὺς καὶ 
Ν ς »“οοἜ »“.}ε ᾿ “ἢ 3 ἊΨ 

τὴν ἑωυτοῦ γυνακω αἰχμωλώτους γεγενημένους, ἐδώκρυ- 
“ Ὁ Χ “ "5 Χ Ἄν δ 7 Χ 

σεν, ὠσπερ εἰκός. Ὁ δὲ Κυρος, ἰδὼν ὠὐτον, ὡλλο μεν 8 
3 Ἀ 4 ν᾿ ἂν πὐῷ “" - 3 ἢ ἰ 

οὐδὲν εφιλοφρονήσωτο αὐτῷ, εἶπε δὶ, ὅτι εἰς κωιρὸν ἥκεις, 
Ε ε Ὗ φν ͵7ὔ 5 ε Ἧ “Ὁ ΕἸ ΣΝ οκοὟ 

εῷη, πὼς σὺ τῆς δίκης ὡκούσης πώρων τῆς ὠμῷι του 

στατρός . 

6. καταβαίνεις)] ΟαεἸ]ῇ, οὐκ ὠσοβαί- 
νεις (ηαποά ἰαπηθη σοτγεδια τ) τηᾶὶς 
τσερις Ζεῦπε ; ̓ριάετη εἢ κάϑισωι. 
Ργο αὐσόϑ ΑἸτοτ, ἐνσαῦϑα Παῦεῖ. 

δίκην) Τὰ συτὰ ϑίερμαπο ΟΕ], 
δίκη ἴα. ρτίπηθθ, πᾶς δίκῃ τηᾶτρὸ 
51ΈΡΗ. εἰ ᾿μθοηο]. 

ἔσται) Ἐχ ΡΠΠΕ]. Βτοάϑοὶ, Βυάεηῇ 
ει (εξ, 11δτὶ5 σεπιζαϊς οπλἤπτη 
Ζεαπε. 

χρήσασθαι) Οεῖῇ, χρῆσθαί σοι ὅτι 
βούλοισο. ΑἸτοτῇ, εἰἴαπὶ καὶ ογαϊῆϊ. 

ὁμοῦ ἔχων) Ἡϊο εἰ οτάο νευθοτγαση 
ἴθ ΟὐΕΙἢ. νυ] ρα 5 δρῥοοῦ ἤδη τσᾶσων 
ἔχων «. δ. Ἐχ εοάετῃ ΒοάΙ. εἰ ΑἸ- 
τοτῇ, ἤδη ρῖοὸ δὴ ἀεάϊε Ζεαπε. Θιυοά 
εἴ ἴῃ Ουεῖξ, ἐστρατοπεδεύσατο, (εἀ 
οοττεέξζατσῃ, νϑεῖὶε ἰάτήθη. ΡΏ]ΕΙ ΡΠ 5. 

7. πούτῳ δὲ} ἴα ῥτοὸ δὴ. εχ (ΕἸ . 
ῬΠΠΠΕΙΡΟ εἰ Ζομπατὰ (οὐρῇ. πε η5 
τυρεσβύτερος εχ εοάετῃ (πεῖξ, εἰ Ζο- 

“ΕΝ 7 Ν « 7 

Καὶ εὐθὺς συνεκώλει τοὺς ἡγεμόνως τούς τε 

πᾶῖα ΨΌΪΡΑΙ τυρεσβύτατος [ΟὈΠΊτΟΪ 
Ζεαηε. 

ἐγένεσο) ϑίθρπδηυβ ἐγεγένητο ἀφάϊ. 
ὥσπερ εἶχε) [τὰ οὰπὶ ΡῬΠΙΙΕΙ ΡΒ οἱ 

Ουεῖῇ. Ζοπαγαβ. ὡς εἶχεν τσρὸς σὸν Κῦυ- 

ρον ΑἸιοτ. Ψυϊρο ροῇ Κῦρον Ἰερε- 
Ὀδηίαγ ἧπερ εἶχε Τοτιρτὰ. 

χε καὶ μητέρα) Ἐχ συεῖξ, εἰ Ζοπατᾶ 
τε ᾿πίεγαϊς Ζεαηδ. 

ὠδελφοὺς} Τιεξιοπεῖη ΑἸάϊπ8, ῬΗ]- 
ΕἸ] μι, Βοάϊ. (σαῦτιεὶ. εἴ, Ζοπᾶτδὲ 
ὠδελφὰς τερυάϊαν!ε Ζειπο, αυοπίδπ 
Ὦεθο ποῆτα στὸν ὠδελφὸν εἴ ἰοτοτα5 στὰς 
ἀδελφὰς [εδι. 2. σοπηρτεπεπάϊι, 

ὃ, αὐτῷ} Ὀαθίῖο ἀῃ αὐσὸν ροῖϊς 
{οτ θαπάστῃ ἤιε. ; 

ἥκεις ἔφη] Ἐχ Οαεϊῇ, εἰ Ζοπατα ἔφη 
᾿ηἴεγαῖς Ζεαηθ. ϑεὰ ἴῃ Οοάϊσε ἔφης 
Γοτὶρίατῃ εἴ ρα δια ποϊδίατη εἢ. 8ε- 
4άδῃϑ σὺ οχς πε], αἱ συγκαλεῖ 
ἀεϊπάς Ὠαῦεῖ. 
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»σ »“, ᾿ ᾿ς "»“» ΄,ὕ 7 ᾿ ΕΠ 

τῶν Περσῶν καὶ τοὺς τῶν Μήδων" προσεκάλει δὲ καὶ, εἴ 
9 2 “ τὶ 7 ρν Ἂς "-»ο“΄ἷ΄ δ τις Ἀρμενίων τῶν ἐντίμων πωρήν᾽ καὶ τῶς γυναίϊκως, ἐν 

-“ « γ Ζ 7 3 » ΄ 5 3 Ἵ, 
τῶις ἀρμωμῶώξζωις πωρουσῶς, ουκ ὠὡπήλασεν, ὡλλ εἰῶ 

: ,7 ε ᾽ ὃν » “ “, -» 2 
ρΘωώκούει. (ἡπότε θὲ κώλως ΕΙΧΈΝ; ἤρχετο τοῦ λόγου, 

[καὶ,} ὌὭ ᾿Αρμένιε, ἔρην πρῶτον μὲν σοι συμβουλεύω, ε ἐν 

τῇ ἡ δίκη τάληθῆ λέγειν, ἵνώ σοι ἔν γε ἀπῇ τὸ βήγαῆχοούε 

τατον" τὸ γῶὼρ ψευδόμενον φαίνεσϑαι, εὖ ἴσϑι, ὅτι καὶ 
ἌΝ ῥς Ν 7] Ε Ἂς 7 3 

του συγγνωμῆς τινὸς τυγχάνειν ἐμποδὼν μώλιστω ὧν- 
9 ἥ Ζ 7 δὲ "2 2 ΄" 

ψρώποις γιγνέτωι. Ἐπειτὼ δὲ, εῷη, συνίσωσι μὲν σοὶ 
Ν ς "»" ε ε “ τ Ζ “ 93} 

καὶ οἱ παῖδες καὶ αἱ γυνῶικες αὐτῶι πάντω, ὁσῶ ἐπρώ- 
ἐν ο ΑΕ ͵΄7  Ἃ ᾿ » 7 7, 

ζας, καὶ Δρμενίων οἱ πωρόντες᾽ ἥν δὲ αἰσϑάνωνταί σε 
“7 Ν τς » ἊΨ Ὁ Ὁ Ν Ὁ 

ὥλλὼ ἡ τῶ Ὑενόμενο λεγοντῶ, νομίουσι σὲ κωὶ φυτὸν 
, “ ὌΠ “" ὮΝ ᾽ 

καταδικάζειν σαυτοῦ, πάντω τὰ ἐσχωτω παϑεῖν, ἥν ἐγὼ 
᾽ (βς ᾽ ᾽ σΡ,. 3) 53 “ «“ 

τὠληϑη πύϑωμαι. Αλλ ἐρωτῶ, εῷη, ὦ Κυρε, 6: 
Ψ ς 5 ὌΝ 9 »“" Ζ - Ν ὧν 

βούλει, ὡς τὠληθη εἐρουντος᾽ τούτου ἐνέκῶ οὶ γενέσθω, 

τοῦ τι βούλεται. Λέγε δὴ μοι, ἔφη, ἐπολέμησώς πότε 
2 δὰ ΄“ “ ΕΣ "»“» Ν Ν Ν »Ψἷ »΄ 

ἈΑστυάγει τῶ τῆς ἐμῆς μήτρος πατρὶ, καὶ τοῖς ὠλλοῖς 

. Μήδοις ; Ἔγωγ᾽, ἔφη. Κρατηϑεὶς δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ, συνω- 
᾿ς Ν », ἧς ἥ .«“ 

μολόγησας δωσμὸν οἰσειν, καὶ συστρωτεύσέσϑωι, ὅπου 
ΕΣ »“᾿, "Ψ ᾽ 7 ἈΝ -Ψ. ᾿ Ὁ » “ 

ἐπαγγελοι, καὶ ερύματω μή ἐζειν, Ἦν ταῦτω. Νῦν 

-οροσεκάλει) [τὰ Εαά. ρτίπιο, Ρῃ]- καὶ αὐτοῦ, εἰ (εξὲ, γ. δοκεῖ σι μοὶ καὶ φ 7 
1ε]. πε]. παρεκάλει ΒΘ Ρμδηὰ5 ἀεαϊτ, 
ΑἸάϊπα τοροσκάλει. 

ἁρμαμάξαις) ΟΘπεϊ]ῇ, ὠμάξαις, 
9. τοῦ λόγον, [καὶ] }] Οορυΐϊάτη 80 

ΑἸτογῖ, Ἰιῦτο οπηἴαπη (εο]αῆ. [τὰ 
[ξερε εἶπε ἀηϊεσθάεξητε ἴάτηθη ἔφη ἴε- 
ααϊζαγ, ΠᾺ}1}ὰ ργοθσβάεηϊε οορα]ὰ, 

συμβουλεύω) (συε![. συμβουλεύσω. 
γίγνεται) Μαῖρο ϑίερῃ. χαϑίστα- 

τῶι. ἀεῖῃςορ5 μέν σω Ὅαε] , εἰ ΑἸτοτῇ. 
οὐχ, εἰ νερὰ εδάεπη διίερῇ, εἴ 
Γβοποὶ. πο] γα πὶ. 

γενόμενα) 11ὰ Ρῖοὸ γιγνόμενα εχ ΡὨΪ- 
16]. ΑἸτοτγῖ. εἰ σπεὶέ. Ζεαπα. 

σε καὶ αὐτὸν] Ἰὰ εἢ καὶ σεαυτὸν, αἵ 
ΡΊαῖο Ῥῃεάοηϊς ἴξξὶ, 66. ἐμοῦ γε βίᾳ 

αὐτῷ λέγειν Κέβης. 
ἤν ἐγὼ] [ῃ ΡΠΙΠΠΕΙΡὮΙ Π το εἰ Οσαεϊξ, 

ἣν μὴ ἐγώ. Ιῃ ΑἸτοτῖ, μὴ 4] Ιεπᾶ τηᾶ- 
πὰ δα άϊτατῃ ἱερίτατΓ, 

σούτου ἕνεκα) ῬΠ]ΕΙΡΏ 5 τούτων δχ- 
ΡτΓαήϊ ; ἐεααεης καὶ ΑἸτοτῇ. οπητεῖῖ, 

10. τῆς ἐμῆς} στε], τε τῆς ἐμῆς. 
συστρωτεύσεσθθα.)] Ηοσ οὐυὐπὶ Ηδὰ- 

ἤΏρετο εἰ ΕἸΓΙΌΠετο ἐχ Οαεϊ, Τοτίρτα- 
τὰ συσσρατεύσασϑθα, εἴεοϊ. Ψυ]ρα- 
ἴὰπη συστρατεύεσθαι οὰπὶ ἰεξϊίοπα 
Οπε!, ρετγηαΐαν!ς Ζεαηα. 

ἐσάγγελοῖ) Ματῖρο δίερῃ. καὶ σσα- 
ραγγελεῖ. Μαϊραίατη τσαραγγέλλοι 
ΠΌ]]1Ο πιοάο ἰοϊεταηάμπτῃ, εα ἰενίτοῦ 
νἱτοατη πααΐαν!. 

μόνα, : λυ 
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φὺν διὰ τί οὔτε τὸν δασμὸν ἀπήγαγες, οὔτε τὸ στράτευμω 

ἔπεμπες, ἐτείχιζες τε τὼ ἐρύματα ; Καὶ ὃς ἐῷη, Ἔλευ- 

Θερίας ἐπεθύμουν" κωλὸν γάρ μοι ἐδόκει εἶνωι, καὶ αὐὖ- 

τὸν ἐλεύϑερον εἶνωι, καὶ παισὶν ἐλευϑερίαν κατωλιπεϊν. 

Καὶ γάρ ἔστιν, ἔφη ὁ Κῦρος, κωλὸν μώχεσθαι, ὅπως μήι! 

τοτέ τις δοῦλος μέλλοι γενήσεσθαι" ἣν δὲ δὴ ἢ πολέμῳ 

κρατηθεὶς, ἢ καὶ ἄλλον τινὰ τρόπον δουλωϑεὶς, ἐπέχει- 

ρῶν τις φαίνηται τοὺς δεσπότας ἀποστερεῖν ἑωυτοῦ, τοὺ- 

τον σὺ, πρῶτος εἰπὲ, ττότερον ὡς ἀγωϑὸν ἄνδρω καὶ κωλῶ 

τράττοντω τιμῶς, ἢ ὡς ὠδικοῦντω, ἣν λάβης, κολάζεις ; 

Κολάζω, ἔφη" οὐ γὰρ εούς σὺ ψεύδεσθαι. Λέγε δὴ ιἢ 

σαφῶς, ἔφη ὁ Κῦρος, ὧδε κωϑ᾽ ἕν ἕκαστον' Ἢν ἄρχων 

τις τύχη σοι, καὶ ἁμάρτῃ, πότερον εῶς ἄρχειν, ἢ ἄλλον 

Τί δὲ, 
ἤν χρήματω πολλὰ ἔχη, ἐς τλουτεῖν, ἢ τυένητα “ποιεῖς ; 

καθίστης ἀντ᾽ αὐτοῦ ; ἼΑλλον κωϑθίστημι, ἔφη. 

᾿Αφαιρούμαι , ἔφη, ὦ ἂν ἔχων τυγχώνη. Ἣν δὲ καὶ 

τρὸς πολεμίους αὐτὸν γιγνώσκης ἀφιστάμενον, τί ποιεῖς ; 

Κατακαίνω, ἔφη" τί γὰρ δεῖ, ἐλεγχιϑέντω ὅτι ψεύδομαι, 

ἀποϑανέϊν μᾶλλον, ἢ τὠληϑὴ λέγοντα; Ἐνταύϑω δὴ 15 
« Ἁ ᾿Ὺ΄οὋοὉῇ΄ » ΄ςοῸὋἢ᾽΄ ς ΕΑ »ν 7 

ο μέν σῶώϊς οὄὕὑτου, ὡς ἤκουσέ ταντῶ, τεριεσπασατϑ 

ὠπήγαγε:} Ουεῖξ. ἐσπῆγες, ΑἸτοτῇ, 
οὐδὲ σὸν δασμόν. 

σὸ σπαράτευμα) Ἐχ Ουεϊξ, σὸ [ηε- 
ΓᾺΪ ; εχ εοὐδτῃ εἰ ΑἸτογῖ, νυ]ραια πη 
ἔσεμν ψας σοττεχὶς Ζειηβ. 

Καὶ ὃς ἔφη] ξος ΑἸτοτῖ. οπλϊ τ, 
εἴ ἴῃ (σπε]ξ, σοτγγεξϊοσ ἴῃ τηδγρίης δά- 
ἀτάϊε, 

ἐδόκει] [τὰ ῥτὸ δοκεῖ εχ ῬΏΪ]εΙρΗὶ 11- 
Ὅτο εἰ συεϊξ. Ζεαπο. Ὑεῖθα καὶ αὐ- 
τὸν ἐλ. εἶναι οτηϊτἰς ΑἸτοτῆπυς Οοάοχ. 

11. δουλωθεὶ] Εχ ΙὈτ5 Βτοάθῖ 
χειρωϑεὶς τεῖα]ϊξ τηᾶῖρο ϑίερῃ. εἴ 
Βδοηο]. 

τυρῶσος εἰπὲ] ΜᾶΙΡῸ ϑιερῇ. τυρῶτον. 
ἰξᾳαθῃ5 εἰπὲ οπγῆς συεϊῇ, εἰ ΑἸτοτί, 
ἴη υε!ξ, οοττγεξϊοσγ δάα!άϊς.. ἀεῖπάς 

σημκήσαι-----εἰ λάβης πε]. 
12. ὧδε] ΑἸτοτίῇ. εἰ πε], απ ῬΏΪ- 

Ἰεῖρῇο οτηπίαηϊ ; ἴῃ εἰ, σογγεέϊογ 
Δα α!α!. 

σύχη σοι} Ῥιοῃποηεη ἐχ Ρἢ]]οΪ. 
Βτοά. ΑἸτοτῇ, εἰ ΘΟΕ], οαπὶ ϑίερηϑηο 
Ζευηε δάάϊάϊε. 

ἔφη} ῬΏ11Ε]. εἰ πε], οπλῖτες, 86- 
4αφη5 τσολλὰ ρτῖπηὰ5 Δἀἀ 41 Βίερῃα- 
ΠῸ5 εἴ Ὠδρεῖ ΡΏ116]. σὰπῇ (σα ο]Έ, 

ἃ ἄν] Ἑαάά. ρτίπηθβε οσὰπὶ ΑἸτοτῇ, 
οπηϊτταηΐ, 

γιγνώσκῃς) Ουεῖξ, αὐσὸν ρΡοΙδ νεῖ- 
Ὅτ ροηΐς. ἔφη ροξ κατακαίνω αθοίξ 
Ὁ Εἀά. ρτγίπιῖὶβ εἰ ΑἸτοτῖ. 

13. Ἔνταῦϑα] Οαεἰξ, Ἔνθα, 
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Ν ,ὔ ς δὲ “ » Ψ 3 7 

τήν τιώρῶᾶν, ὧἱ δὲ γυνωικες ἀνωβοήσασωι ἐδρύπτοντο, 
΄-ς “ἢ γε 7 ς ᾽ ». “ὖ 

καὶ τοὺς πέπλους κατεῤῥήξωντο, ὡς οἰχομένου τοῦ πσω- 

Καὶ ὁ Κῦρος 
“Ὁ ζ ἤ, ϑ' ΠΥ ὴς λ Ν Ἂς 

σιωπήσω! κελεύσας, τόώλιν εἰστεν᾽ Ἐπεν᾿ τὰ μεν δὴ σῶ 

Ν 3 7 ἥς- ΟΝ οὐ 

τρὸς, καὶ ὡπολωλότων τππώντων σῴων ἤδη. 

7 "“" Ἂ) Ά “ΖΞ . »"» Νν Ψ ᾿Ά 3 

δίκιο ταῦτω, ὦ ᾿Αρμένιε' ἡμῖν δὲ τί συμβουλεύεις ἐκ 
7 “ ς Ν ΝΟ 2 Ζ ᾽ ΄ 3 Ὧν 2 

τούτων ποιέῖν ; Ὁ μὲν δὴ Ἀρμένιος ἐσιώπω, ἀπορῶν, πό- 
ἕὰ ΟΣ 7 ι « ὮΝ 3 

τερὰ συμβουλεύοι τῷ Κύρῳ κατωκωΐνειν ἑαυτὸν, ἡ τἄναν- 
Υ, ταὶ ΓΡΣ "3 -“ ε ᾿ »"» 3 "» 

τ4τίω διδάσκοι, ων αὑτὸς εῷη σοιεν. Ὁ δὲ σαῖς αὐτοῦ 
Ά ᾽ » Ἄ “" ᾿ ζς: Ὅν “ἢ ΠΥ) 2 

Τιγράνης ἐπήρετο τὸν Κυρον, Ἐἰπέ μοι, ὦ Κῦρε, ἐῴη, ἐπ εἰ 
ε Ν Ε » 5) Οὐ μά 2 Ἂς ἃ 

ὁ πατὴρ ὠποροῦντι ἔοικεν, ἡ συμβουλεύσω περὶ αὐτοῦ, ὦ 
“ Ζ “ ε »Σ“΄᾿ ᾽  ὰ .« 

οἰμυωΐ σοι βέλτιστα εἶνωι; Καὶ ὁ Κῦρος, ἠσθημένος, ὅτε 
Ζ, ἐρμο ΟΝς 7, 7 » ͵΄͵ 

συνενδήρα αὐτῳ ὁ Τιγράνης, σοφιστήν τινώ αὐτῳ συνόντω, 
ν , “ὺΝ » " ᾽ 9 Σ ἀ 3 

καὶ ϑαυμωζόμενον ὑπὸ τοῦ Ἴγγράνου, τσῶνυ ἐπεϑύμει αυ- 

ἐδρύστοντοὶ Μαῖρο ϑίερῃ. κατε- 
δρύπσοντο. ϑεαπδηβ τσώλιν ἴῃ (πε]ῇ. 

ἐχοῖάϊι. τσάνσων ρααἷο δηΐεᾶ ἰπ δοάδθπ 
Ουεῖ, εἰ ΑἸτοτέ, σοτγεέϊογ ἀετηαπὶ 
δαἀάϊάϊτ. 

καὶ σοὺς τοίπλους κατεῤῥήξαντο) 
Ηξος νεῦρα νυΐρο ροῆ σιάραν οΟἸ]]ο- 
οἂία Ἰεραπιυγ εἰ ΤΊρταηὶ {δ αϊα, σὰ- 
7ὰ5 ρεγίομδπι εἴ ἱπρεπίατα ἀδάξοεηϊ, 
αἱ Πατί πὶ εχ 6]5 ογαίίοπθ ΔρραγΘΌΪς. 
Τερὶὶ τὰἀτηθη 14π|ὶ οΟἰϊπ εο οτάϊης Ρο- 
ἢτα νετῦα ΡοΟ]ῸΧχ 7. Γεξὶ. δο. αυϊ νἱ- 
Π]οὰ νεῆεπὶ πέπλον εξ Ἰηϊογάα πὰ 
δχ μος Χεοπορθοηιῖβ ἰοοο [Ὸ]0 εβῆσε- 
τὸ οοπαᾶῖῃ9 εἴ. ὋὉ δ᾽ αὐτὸς Ξενοφῶν 
καὶ ἀνδρεῖον φόρημα εἶναι τὸν τγέσπλον" 
σὸν γὰρ ᾿Αρμένιον ἔφη κατασχίσασϑθαι 
τοὺς πίπλους. Αἀάϊτ ταϊϊοηεπὶ εἰ μὴ 
ἄρα ὅσ, οἱ βάρβαροι καὶ ταῖς ϑηλυπρε- 

σπεστέραις σῶν ἐσϑήτων ἔχαιρον. Θυοά 

ἢ ετἴατπὶ Αγ δγῖ5 Α ἤδτὶοῖβ ΠΊΟ]]6 τὰ εἴ 
[οὐπιϊπεᾶπι νεετη σοηοεάεγα νοϊ πετὶβ 
ουπὶ Ροϊΐαςε, οὔαϊς τἀ ΠΊΕ ΠΕ ΠΊΕΓΙ5 
ΡΙ ταὶς τσέσλους ἀε πὰ ΤΊΡΓαΠ5 νε- 
ἢς ροπίυβ ἱπερεηπηθ. Ρτγείθγεα ἰπ 
Ἰοσο Ρο]]αοἱΒ ἀπ πηαάνετίεπάα εἢ νᾶ- 
τί αἰο ρεγίοπθθ. Ατπηθηΐϊο ἐπὶ πὶ Ἰρ, 
Ἰά εἢ ραιγὶ, {τἰθαϊς ἐαξξατη, σαυοά 
πῆς ἤἰο δαϊοτιρίαπι ἰεριαγ, οατα 
νατίατίοης εἰΐατη νεγθϊ, κατεσχίσατο, 
ᾳυοά ἴῃ ἴ4}} τε ἃ Χθηθρῃποηῖς αυἱ- 

ἄετη δά π πυΐααδη) ἰερίταΓ. 
Τπῆγα 111. 39) 67. εἢ αἱ γυναῖκες ὠνέκρα- 
γον καὶ ἔϑεον---αἱ δὲ καὶ νεώτεραι καπταῤ- 
ῥηγνύμενωαι τοὺς τσέπλους καὶ δρυσαόμε- 

νῶι καὶ ἱκετεύουσαι. Ἐπν. 1, 6. ἡ γυνὴ 
τσερικωτεῤῥήξατό σε τὸν ἄνωθεν τσέπ'λον 
καὶ ἀνωδύρατο. εχ αο0 Ἰοσο δἀρρᾶτγεῖ 
ΡΕρΙ πη τ] ῦγα σᾶρας ἤἥπηυ! [ἃ- 
οἰεπίααβ τοϊᾶτη οαπὶ ρεέϊοτε οἵ στηδ- 
πἰθα5 οὈνεϊαῆξ. ϑαροτγίογα θηἱπ εὐὰς 
Ρατίς ἀϊοιῆα ἀεπηατχλ Ῥαηίῃεα ἴα- 
οἸ6 πῇ, σο] τη εἰ πιὰ πᾶς σοη- 
(ριοἱεπάαβ ριθῦεῦαί. ϑεὰ Ζευπε 
δαξϊοτιαῖς ΡΟ] οἷ 1. ο. ἀεσερίας 
ΡΘΡΙαπὶ ᾿ο ἴῃ ἰοσο ῥτὸ τὰ ηΐσᾶ ἔεα 
Ιητετίογα νεῆςδ, χιτῶνι, ἀϊξέαπι ἰπῖετ- 
Ρτείαΐαγ, Μαϊὶβε ετίαπὶ ῬΏΙ]ΕΙρΠὰ5 11- 
Ὅτι [ἃ] εἰ (εϊξετθ. Ἰεξδεοπ πη, σὸν 
τοσίπλον ἄνωθεν [πιδυργοίαϊαβ ἘΠ ἃ 

Γατηπιο υἵααε ρερὶ πὶ ἰᾳοεγαν , 
ταῦτα] Ταπίϊπα οὰπὶ ΟαεἸξ. οπλὶ- 

πι. ῬὨΙΠΕΙΡα5. νεγιῖ: Ησο ἐριίμν 
7ωγα ἑμα Μμηὶ. τεξιϊας ΨΝ εῖκα : ἀοο ἐπε 
7μγὸ αὐνενίμς αἰϊμηι μη γ]5. ἴεὰ 1!α αἷε 
αἰϊο βαίμενες ἐπ 7εβμηη ῥμίας. 

ἐσιώπα) ΟυεἸξ, ἀηῖε ροπὶξ ὠπορῶν : 
εἰ ἀείποερβ αὐτὸν παθεῖ ρῖὸ ἕαυτόν. 
Βεααξη8 ποιεῖν ΑἸάϊπα οτηϊῇε. 

14. μοι, ὦ Κῦρε] Οεϊ, μοι, ἔφη, ὦ 
Κῦρε----οἴορεαι, 

Τιγράνου] Ηοο εχ Ουεῖΐ. εἰ ΑἸτο 
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συ 0 δ «“ Ἦ  κ , δ ον 7 ὙΦ ῊΡ Ὰ, 

τοῦ ἀκόσωι, ὅ τι τσοτὲ ἐρόϊ" καὶ τροϑύμως ἐκέλευε λέ- 
.-- ὦ ΄ 

γειν ὃ τι γιγνώσκοι. 
Ν 3 ς 7 3 Χ 37 -“ 

Ἔγω τοίνυν, ἔφη ὁ Τιγράνης, εἰ μὲν ἀγάσωι τοῦ σα- 
Ν ἂν τὸς, 7 ὃν ἡ 7 

τρὸς, ἡ Ὁσὼ [βεβούλευτωι, ἡ ὅσω τυέπρώχε, ττώνυ σοι συμ- 
᾿, “ -“ Ε ,, » 7 

βουλεύω τοῦτον μιμεῖσθαι εἰ μέν τοι σοὶ δοκέι τπώντω 
ς ψ , γ᾽ ἀν ἈΝ -“ 
ἡμωρτηκένωι, συμβουλεύω σοι αὐτὸν μὴ μιμεῖσθαι. 

3 -“  ΕῈ »“ὝἜἬ Ἂ ᾿᾽ » -, Ε Ν᾿ Ἂς 

Οὐκουν, ἔφη ὁ Κυρος, τὰ δίκωαιω τηοιῶν, ἥκιστ᾽ ὧν τὸν 

Κολω- 
ὧν Ὁ ἃ Ἃ ,, ᾿ ᾿ δ ͵ Χ ᾽ 

στεὸν ὧρ ὧν εἰῆ, κατῶὼ ὙΕε τὸν σὸν λογόν, τὸν τὐωτερον" 

Πότερω δὶ γ7; 
᾿-" "Ὁ Ὡ ἘΠ ὡς Ὥς τὰ ἱϑχ ὃς ΄ 

ω Κυρε, ὠμεινον εἰνῶι, σὺν τῷ σὼ ὠγωῖγω τῶς τιμωριῶς 

« ὔ 77 3) ὑπ ν 

ὠμιώρτώνοντον μιμιοίμην. Ἔστιν, ἐῷη, ταῦτα. 

» εὐ » »-Ὁ- 7 ᾿ 

εἰπὲρ τὸν ἀδικοῦντα δίκαιον κολάζειν. 

ποιέσϑαι, ἢ σὺν τῇ σή ᾧμμίω ; ̓Ἐμαυτὸν [ἄρα,] ἔφη, 

οὕτω γ᾽ ἂν τιμωροίμην,. ᾿Αλλῶ σὺ μέντοι, ἔφη ὁ Τιγρά- 

νης, μεγάλα γ᾽ ὧν ζιημιοῖο, εἰ τοὺς σεαυτοῦ κατακαίνοις 

Πώς 
δι ἂν, ἔφη ὃ Κῦρος, τότε πλείστου ἄξιοι γίγνοιτο, ἄν-- 

Χ ἀῴ᾽, ν 37 Υ τῇ’ 5. 
ἱτέτε,; πότε σοι πλείστου ἄξιοι εἰν Ἀεκτήσικ), οἱ. 

ρωποι, ὁπότε ἀδικοῦντες ὡλίσκοιντο ; ., Τὰ τότε, οἴμοι, 
΄ Ζ “ 7, Ύ ᾿Μ “ 

σωῴρονες γίγνοιντο. Δοκει Ὑώρ μοι, ὦ Κυρε, οὑτως 

ΡῬΓΟ Τιγράνους ἀεάϊε Ζεῦπε. ἀδιηάα 
ἐπσεϑύμη ΔΙίοτέ, ἋὉΙ τηᾶηὰς 8]16Π8 εἰ 
ταρτὰ ροϊτεπιᾶγη {11 θαπὶ ἀρροΐαϊε, 

ἐροῖ} ε τπιξοὸ οοιγαχὶ νυϊφαία πὶ 
ἰροίη, δὰ αηυοά ἰατηδη Ιπτογργοῖα πὶ 
ΠῸΠ1ὰ5 δάῃεοπε, ἀεϊηάς ἐκέλευσε ἘΔά. 
ΡΠ. οὐπὶ Οαεὶξ, αποὰ τεοερὶϊς 
Ζειπα. 

15. τυάνυ σοι] Ψεϊδίπι μιμεῖσθαι, 
ἰπ 4υο ἀεῆπυηϊ οο]α ἀπο, τατγρᾶνὶῖ 
Οἰπα ᾿ἰθγαοβ. Ταηιπα εηϊπὶ σέ- 
σραχε τοῦ δοκεῖν τσάντα ἡμαρτηκέναι, 
Βτοάδουϑ εχ 1ἰὈτὶ5 [αἱ ἀρροίαϊϊ : πάνυ 
σοι συμβουλεύω τούτων μιμεῖσθαι" εἰ 
μέντοι σοὶ δοκεῖ τοάντων ἡμαρσηκέναι, 
συμβουλεύω σοι αὐτοῦ μὴ μιμεῖσθαι. 

ΑἸάϊπα οὐπὶ [ΘΟοη0]. 1, 2. εἴ δίερῇῃ. 
ζῶ θα πέπραχε τῶν τσώνυ. ΟΌΪ σῶν ἀε- 
Ἰετὶ πὶ Μυτείυϑ. συμβουλεύσω σοῦτο 
7 απτῖηᾶ, συμβουλεύσω τοῦτον ΟΕ. αἵ 
Ιῃ ἵπρτ. 

εἰ μέν «0.1 ΑἸάϊηα οὐ πὰ ϑιορῃ εἰ δὲ 
τοι, ΟὐΕ] Ὁ, εἰ ΑἸτοτί. εἰ μέν τ, Ἑᾳυϊ- 

ἄετη Ζευαπίαπι [εαποτν 4] Ππλ]] ΕΠ) 
Μετχηοζγδῦ. ἰἰ. 3,5. Ἰοσῦτα ροηϊξ, δὶ 
μὲν Ῥτοοθάθῃβ (δαυ τ μέν σοι ἴῃ νὶ- 
οεπὶ στοῦ δέ. 510 ἰζόγαση ἰηΐτα {εξὶ, 
26. 

συμβουλεύω] Ουεῖῇ, συμβουλεύσω 
σοῦτον μὴ μιμεῖσθφι. Βαάξηᾷβ συμ- 
βουλεύω τοῦτον μ. μ. αὐ ΑἸἰϊτοτῆπιυς 
"Πθετ. Οαὰπὶ ΑἸάϊηα ϑίερμδηυς σύμβ. 
σοι αὐτὸν μι. μι. ἡ 8Π| ΤΟΥ ΡΕατᾶτη ψε]- 
ΠῚ πυτηεγοῆογεσι σατῃ Ὑνειήκο τε- 
νοοᾶν!, σός Οομλῆϊ Ζειπα. 

Ἔμαυτὸν [ἄρα}} ϑεοϊαῆ, αηποά 
Οπεῖῇ, οπιϊῆς νοσαυϊαχτα : τηϊῃϊ ἴῃ 
εοάετῃ Ἰοθο οὐτ γε οοἶγα ροῖϊξε ποῃ 
νι ἀδθαίυτ. 

τ6. ᾿Αλχὰ σὺ] ΛΔΙΊτοτῖ, σὺ οπιῖῆί, ας 
ἄν ροῆ σῶς δὲ ροπίυτη. 

πότε} ϑεοϊαῆπε Ζθυπς οπιϊϊπιπι 8 
Ουεῖξ. δἀνετθϊαπ. 

Εἰ τότε] Διάϊπα ἢ ὅσε. Ταητιπᾶ ἢ 
φότε. Βτοάδουβ οοη]ϊοϊεθαὶ ἢν πότε, 
ΡΠΠΕΙρυς εἰ ποτε Ἐχρτγοίῆε. 

" ό 
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ἔχειν, ὄνευ μὲν σωφροσύνης οὐδ᾽ ἄλλης ἀρετῆς οὐδὲν ὄῷε-. 

λος εἴνωι" (τί γὰρ ὧν, ἔφη, χρήσαιτ' ἄν τις ἰσχυρῷ ἢ 

ἀνδρείῳ, μὴ σώφρονι, [η ἱππικῷ 5] τί δὲ πλουσίω ; τί δὲ 

δυνώστη ἐν πόλει ;) σὺν δὲ σωφροσύνη καὶ Φίλος πᾶς 

17 χρήσιμος, καὶ Θϑερώπων πᾶς ἀγαϑός. Τοῦτο οὖν, ἔφη, 

λέγεις, ὡς καὶ ὁ σὸς ττατὴρ ἐν τῆδε τῇ μιῶ ἡμέρα εξ 

ἄφρονος σώφρων γεγένηται ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πά- 

ϑημα ἄρω τῆς ψυχῆς σὺ λέγεις εἰνωι τὴν σωφροσύνην, 

ὥσπερ λύπην, οὐ μάϑημα" οὐ γὰρ ἂν δήπου, εἴγε φρό- 

γίμιον δέϊ γενέσϑιωι τὸν μέλλοντα σώφρονω ἔσεσιγωι, πώ- 

ι8ρωχρήμω εξ ἄφρονος σώφρων ἄν τις γένοιτο. Τὰ δ. 

ἐῴη, ὦ Κῦρε, οὔπω ἤσίϑου καὶ ἕνα, ἄνδοα δι ἀφροσύνης 

μὲν ἐπιχειροῦντω κρείττονι ἑαυτοῦ μάχεσθαι, ἐπειδὼν δὲ 

ἡττήθη, εὐθὺς τεπαυμένον τῆς πρὸς τοῦτον ἀφροσύνης ; 

Πάλιν δὶ, ἔφη, οὔπω ἑώρακως πόλιν ἀντιταττομένην 

πρὸς πόλιν ἑτέραν, ἥτις, εἐπειδὼν ἡττηη, τωρωχρήμώ 

19 ταύτη, ἀντὶ τοῦ μάχεσθαι, πείϑεσθαι Θέλει; Ποίαν δ᾽, 

ἔφη ὁ Κῦρος, καὶ σὺ τοῦ πατρὸς ἥτταν λέγων, οὕτως 

ἰσχυρίζῃ σεσωφρονίσϑ᾽ αι αὐτόν ; Ἣν, νὴ Δία, ἔφη, σύν-- 

οἰδὲν ἑαυτῷ ἐλευϑερίας μὲν ἐπιθυμήσας, δοῦλος δ᾽ ὡς 

ἰσχυρῷ ἢ] ΑἸτοτέ, ἰσχυρῷ ἀνδρείῳ, 18... ἢ ἀφροσύνης] Ματγρο ϑίερἢ, 

κὴ σώφρονι μηδ᾽ ἰσχυρῷ ἢ ἱπσικῶ, 

ῇ ἱππικῷ) Ροῆ σώφρονι (ε]απέϊα πη ἃ 
τε] αἷς ἰσχυρῷ ἢ ἀνδρείῳ ἱπερτα πῃ 
ταΐῃὶ νἱάείωγ: αἰ συδηῖο πΊ6] 5 τί 
ἱσσικῷ νετῖϊς ῬΏ Περι 5. εἴ οὰπὶ (8- 
ααδητῦας σορυϊαν. ΜΙΠῚ νετοὸ ἴο- 
ἴὰπιὶ οοἸοη ρατία πὶ νἱάείαγ. Χεπο- 
Ῥῇοη δηϊπ ἐς δου! ατθ5 Ποτηϊπὶ ἃ 
παίατγα δὰΐϊ ἰοτί πα, ΠΟῚ 4Ὁ τα οοη- 
οεἴ5 Ἰοφυϊζατ. Θυᾶτα [εοαῆ. [τὸ- 
ΓΆΤΩ {Ἐ4 68 ἐν πόλει, ΠΊΪΠΪ ἸΔηΡΌΕΓΕ 
νἱάἀδίυτγ. 

τοᾶς ἀγαϑὸς) ἴῃ Ἑαϊτίοης Οαῆαὶ. 
εἰ Βεγ]. τσᾶς Ἔχοϊάϊι. 

17. τῆς Ψυχῆς σὺ λέγεις] Ηοο οἵ- 
ἄϊπε Οπεϊῇ, σὺ Δ. σ. Ψ. νυ]ρο. ἀεϊπάς 
σώφρων τις ἄν ΑἸτοτί, εἴ ῥά] δῃιεᾶ 
σω λέγεις ἀκῖ, 

Οατη Ουε]ῇ. δὲ ἀφροσύνην. ἀειηάς τῆς 

τορὸ σούσου ἀφ. ἸἰὈτὶ Βτοάθοί. πρὸς σού- 

σον εθ ἴῃ ΑἸάϊηα, ϑαϊίεπῃ εὔΐδὶ τορὸ 
Ζου, 

Πάλιν δ᾽ ἔφη] Ουε!ῇ, Πόλιν δ᾽ ἔφη, 
οὔπω ἕώρ. ἀντία, (εὰ οοττεέϊογ να]ρα- 
ἴατηα ᾿δδιοπεῖι ἀεάϊι. ἀείπάς ἐϑέλε. 
σε]. 

19. ἰσχυρίζη)] Οπε!, ἰσχυρίζεις, Τεὰ 
οσοττγεδζυτη. Εοτίε ἰσχυρίζει νοϊαὶς 
ἄατε : ἰάεπι ἀείποαρβ οὐπὶ [“ἀ 4, ρτὶ- 
ΤῊ 5 σεσωφρονήσϑαι. 

ἥν, νὴ Δία, ἔφη] [τὰ συεϊῇ, Ὑαϊροὸ 
ἐν ἥ, νὴ Δία, ἑαυτὸν σύν. ἈΪ δῖερῇ. 
ἑαυτῷ σοτγεχίτ. ἔφη Βτοάδευβ εχ [ἰὈτὶς 
Γαὶς ἀἀαϊάϊε, νὴ Δ’ » ἔφη, αὐτῷ ΑἸιτοτί, 
(εὰ ΔΙ εἰ ἰπ πηατρίηε. ἀεϊηάε οὐδέ-- 
πότε εχ Ουεῖϊξ, δηποίαν!! Ζειης. 
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ε »νὋ» «Ἁ δ "7 “Ὁ»ΝἪ ΓΩ] 

οὐδεπώποτε γενόμενος" ἃ δὲ ὠήθη χρήναί λαθεῖν, 
7] ΕΝ 3 7 » ἈΧ 2 ς Ν 7 

φϑάσαι ἡ ἀποβιάσασϑαι, οὐδὲν τούτων ἱκανὸς γενόμε- 
ΧΦ Ὄ τ: ’ 

γος διαπράξασϑαι. Σὲ δὲ οἶδεν, ὦ μὲν εβουλήϑης 
3 ΄- ᾽ ἐ) 3 ͵ -“ 37 

ἐξαπατήσαι αὐτὸν, οὕτως εξαπατήσαντω, ὥσπερ ὧν τις ἱ 
Ὺ ΕΝ ᾿ς ἃ -“ὥν᾽ »“΄ ἊΝ ͵΄ 

τυφλοὺς ἡ κωφοὺς καὶ μηδ ὁτιοῦν Φρονουντως ἐξωπατή- 
Δ 9 »“" Ὁ .“ Ἂ “ ΄ 

σειεν ἃ δὲ ὠήϑης λαθεῖν χρήνωι, οὕτω σὲ οἷδε λωαϑόντω, 
ε ξ » ς ὦ ὦ ὅς. - εο »- 

ὥστε, ἃ ἐνόμιζεν εώυτῷ ἐχυρὼ χωρίω ἀποκέσθαι, ταῦτω 
ς Ἂ “,» ͵7 “ ᾿ 

εἱρκτὼς αὐτῷ ἔλωϑες προκατωσκευώσας" τώχει δὲ τοσ- 
» ᾿ ΄ ων οι “ » » 3} 

ουτοὸν περιέγένου αὑτου, ὥστε πρόσωϑεν ἐῷϑασας ἔλ- 
Ὲ Ν “ 7 Ν ψω Ν ἥν «Ὁ -“" δύ 

ϑὼν σὺν πολλῷ στόλῳ, πρὶν τοῦτον τὴν πῶρ εωυτῷ θύνω- 
3 γ " 3} ς “ 

μιν ἀϑροίσασϑωι. Ἐπειτω δοκεέϊ σοι, ἔφη ὁ Κῦρος, καὶ 20 
ξ ἊΡ ΄, ΄ ἘΣ οΥ 3 ον 

ἡ τοιαύτη ἥττῶ σωφρονίζειν ἐἡκανή εἰνωΐ ἀνθρώπους, τὸ 
» » ς “" 7 Ἃ »".- " 

γνώνωι ὥλλους ἑαυτῶν βελτίονως ὄντας ; Πολύ γε μῶλ- 
9 «ς - 7 ἈΝ, ἡ 7 ς »-“ Υ 

λον, ἔφη Ο Τιγρώνης, ἡ τῶν μοχη τὶς ἡττη 9. Ὁ μέν 
"» Ἕ 3 « 3. ἡ» ἃς »“ ΟῚ ᾿᾿ 

γὰρ ἰσχύι κρατηϑ εὶς ἔστιν ὅτε ὠήϑη τὸ σώμω ἀσκήσας 
" ». ᾽ ε »ν ἕ 

ἀναμωχεῖσϑ αι" καὶ πόλεις γε ἁλοῦσαι, συμμώχους 
“ » ΕἸ ΄ 57 ὰἃ ᾽ ἣὯὃῬἭ 

πρυσλωββούσωι, οἴονται ἀνωμωχέσασϑαι ἄν" οὺς δ᾽ ἂν 
δ Χ ς “ Ε ἢ Ρ᾿ ͵ Ν 

βελτίους τινες εὔὐτων ἡγήσωνται, τούτοις πολλώκις Κῶὶϊ 

φϑάσαι ἢ] ΑἸάϊηφ. φωράσαι τειϊπυϊξ 
ϑιερῃαθπαβ. Νοῖτγατῃ φϑάσωι ἢ ὠποβ. 
οὔτ δυπτιπα Βοά], ΡΏ1Ἰε]. εἰ ΟδΌτ. 
10 τὶ ἀεάϊε Ηατοπιπίοη : ἐσιβιάσα- 
σϑα, οὐτὰ ΑἸάϊπα ϑίορῃδπυβ ἀεάϊε. 
φϑάσα, οταῖβο (εηαεπῖς ἢ οὰτὰ ΟΕ], 
Ζευπε εἰ εῖίκε. ἘἈξεέϊε Οδι!ὰς Βε- 
70! ἡεφεροϑμοενν Ἰοσαπα ΒΕ πἰοογα πὶ 
ν!. . Ρ. 339. ὃς φρόνιμος μὲν οὕτω 

ἀοξωτηγός σφιν, ὡς ὅσα τε λανθάνειν 
καὶ ὅσα φϑϑάνειν καὶ ὅσα βιάζεσνγαι ἐσ - 
χειρεῖ, οὖ μάχα ἀφαμαρτπάνειν. 

διαπράξασθαι Ηοο σοττεξϊογ ΟΕ], 
ῬΓο διατάξασϑαι ἀεάϊι, 

ἃ μὲν] σαεὶϊξ. οὐτὰ ῬΠΠεΙρἢο ἐπεί. 
(εὰ νυϊραῖα ἴῃ Οαεϊῇ. {ἀργὰ (στρα 
-οἵ.. 
ἢ κωφοὺς} ῬΏΠΕΙΡΠυ5. οὐπη συε!, 

καὶ κωφούς. 

ἐχυρὰ] Ταπεπα εἰ σπε!, ἰσχυρά. 
ΑἸτοτῇ. αὐτῷ. 

ταῦτα εἱρκτὰς] Οσυεὶξ, σοι εἰρκτὰς 

ταῦτα ἔλαϑεν [εὰ σοι Ῥαηξεῖϊ5 ποΐαϊα τη 
εἢ. ταῦτα σὺ εἰρκτὰς σοττρὶ νο]αἱξ 
Βτοάεθαβ : ααεπὶ εαυϊάεπὶ [ἐααεη- 
ἄὰπῃ ρΡαῖο. 

τορόσωϑεν] [τὰ οαπὶ ΒΟΑΪ, Ηυϊςοῃίη- 
ίοη. Ψαϊρο τσρόσϑεν ΑἸτοτγῇ, τορόσω- 
πον. Νοῆτυτῃ Ἔχρτείπε ΡΠΠΕΙρΏ 5. 

20. τὸ γνῶναι] ἙΕαά. ρτίτηθς εἰ ΑἹ- 
τοτῇ. σοῦ γν. ασυοά ἴῃ Οαε], {αρτα 
[οτρίατῃ : ἀειπάε ἑαυτοῦ οσαπλ ΑἸάϊη 
σαεῖῇ, ΑἸτοτῇ. 

σὸ σῶμα ἀσκήσας) Ουεϊῇ, σωμασκή- 
σας, νυϊραῖα αρτα [οτὶρία. ϑαρτα 1. 
όὅ, τη. σωμασκεῖν ἀϊοϊταγ αἰ Μεπιοτδῦ. 
Ἰ}1, δ. 15. ΠΙπο σωμασκίωα ΜετηοΙΔῸ. 
11. 9. 11. γιάδ ἀρτὰ δᾺ ἰ}, 3, 8. 

τσόλεις γε] ΜΙΏΙ «σόλεις δὲ (οὐ θεη- 
ἄστ εχ (επιθηιία ν᾿ ἀδίαΓ. 

πινὲς ἑαυτῶν] ΔΙτοτῖ, σινὲς αὐσῶν, 
ἙΔά. ρτίτηϑο σινὰς, φαοά οοτγτγδέϊοσ ἴῃ 
Ουεὶῆ, Τὰρτὰ ἰουρῆς. Ἐεξϊς ουπὶ 
ῬΏΠΕΙΒΠΟ διθρῃδηυβ. 
:, 
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3 ἄν τ 2 ἐ ἣΝ 9} τὸ ὦ 
21 ἄνευ ὠνωγπκης εϑέλουσι πείθεσθαι. Σὺ, εῷ, ἐοικώς 

2 Ψ Ἂς ς ἊΤΗς Ὥ ἊΝ ς »" 

οὐκ οἴεσθαι τοὺς ὑβριστὰς γιγνώσκειν τοὺς ἑαυτῶν σω- 
“" 2 Χ δῚΝ " ἧς Ν » 

Φρονεστερους" οὐδὲ τοὺς κλέπτας, τοὺς ΜΊ κλεπτοντῶς" 
3 Ν νὸν Ζ Χι τὰ ἊΣ “4 2 Χ Ἂς 

οὐδὲ τοὺς ψευδομένους, τοὺς ὠληθη λέγοντως" οὐδὲ τοὺς 
5 “ Χι ἮΝ “» 2 ἰεγ 3) 

ἀδικουντώς, τοὺς τὼ δίκωιω ποιοῦντας" οὐκ οἶἰσθω, εῷη, 
.“ ΗΝ ΡΝ Ν " χ Ν ᾽ 5 ΄ 
οτέ Ἀώι γυν ο σος τὐωτήρ ἐψεύσατο, και οὐκ ἐξημπέδου 

ἊΝ Ν «ς »-Ὁ 5 Ε ΝΧ « «ς »" ΝΣ ς ΄-οὧω 

τῶς τρὸς ἡμᾶς συνδήκως, εἰδῶς, ὅτι ἡμέις οὐδ᾽ ὁτιοῦν, 
ΑΞ, 3 " ὅς δέ τὰ ὡΐὶ 

22 ὧν ᾿Αστυάγης συνέθετο, παραβαίνομεν ; ̓Αλλ οὐδ᾽ ἐγὼ 
“-“ ΄ ς ν » 2 δ Ὲ Ψ 

τοῦτο λέγω, ὡς τὸ γνώνωι μόνον τοὺς βελτίονως, σωῷρο- 
Ὁ ο»᾿ ὕὔ ς “Ἢ Ψ“ « 

νίζει, ἄνευ τοῦ δίκην διδόνωι ὑπὸ τῶν βελτιόνων, ὥσπερ ὁ 
ΟΡ Ν "» 7) ᾽ 5 3) ε "»“" “ἢ Ν 

ἐμὸς γυν πατὴρ δίδωςιν. Αλλ, εῷη ὁ Κυρος, ὁ γὲ σὸς 
ἈοῚ ΄ ᾿ 53. ς -“" Ε 7 ἴω Ἢ 

τσωτὴρ πέπονθε μὲν οὐδ᾽ ὁτιοῦν οὕπω κακόν" φοβεϊταί 
΄ ΕΥ̓ “ἷ δ .« Ν Ἄ ᾿ς Ἶ 9) Πι 

γε μέντοι, εὖ οἶδ᾽, ὅτι, μὴ τπάντω τὼ ἔσχατα πώϑη. 
2 ἔν 3, ς  . “ “ 

28 Οει. οὖν τι, ἔφη ὁ Τιγράνης, μῶλλον κωτωδουλοῦσϑθοι 
5 ον “»Ἢ Ε ἐπ -“ « ᾽ν 

ἀνϑρώπους τοῦ ἰσχυροῦ φόβου ; Οὐκ οἶσθ᾽, ὅτι οἱ μὲν, 
ἈΝ Σὐὰς 7 ᾿ »Κΐ ΄ ἊΨ 

τῷ ἰσχυροτώτω κολάσματι γομιζομένω, σιδήρῳ παιόμε- 
ς 3 ΄ ᾿ὴ ω} ΕΣ »“-ο7΄ 

νοι, ὅμως ἐθέλουσι, καὶ σάλιν μάχεσθωι τοῖς αὐταῖς ; 
φ . » πὶ 2, ᾿, 3 ᾿ 

οὺς δὲ ἂν σφόδρα φοβηϑώσιν ἀνϑρωποι, τούτοις οὐδὲ 
΄ "} 3 ψ' Ἁ ἐπ Ἂς 

ταραμυϑ ουμένοις ἔτ, ἀντιβλέπειν δύνανται; Λέγεις σὺ, 
τὰ «ς ς “ἢ “Ὁ 3 ἴω »"» 7 

ἔφη, ὡς ὁ φόβος τοῦ ἔργῳ κακοῦσθαι μᾶλλον κολάζει 
3 ΄ 7΄ 3, 55. “ἷ 3 -» 

24 τοὺς ἀνθρώπους ; Καὶ σύ γε, ἐῷη, οἶσθω, ὅτι ἀληϑη 
΄ Υῖς "ἢ ἊΝ .“ « Χ 7 ἊΝ 7 

λεγω" ἐπίστασαι Ὑγῶρ, ὁτί οἱ μὲν φοβούμενοι, μῆ φύ- 
7, Ν ε ΄ ζ 7 Ν 

γῶωσι τπατρίδω, κῶὶ οἱ μέλλοντες μάχεσϑαι, δεδιότες μῆ 

21. Σὺ, ἔφη] ΡΠ Ερμα ς γεξλῖαβ, Σὺ 
μὲν, ἔφη, [οτ᾽ ρίαπῈ νει, 

ἐψεύσατο) 1π ΑΙτοτέ. νεῦρα ἐψεύ- 
σατο καὶ οὐκ ΔὉ αἰῖαπᾶ πὲ πιᾶπὰ δά- 
{οτὶρίδ. 

22. τοῦτο λέγω) ΡΠΠ]|6]. εἰ Οαε]ξ, 
φαῦτα λ. ἀεϊπε σωφρονίζειν ----τσώτὴρ 
νῦν Ουε]ζ. εεἴατη ΑἸἰτοτῖ, σιασὴρ νῦν. 

ὁτιοῦν οὔπω) Ουε]ῇ, ὁτιοῦν πω. ἀεῖῃ- 
ἂς φοβεῖτα γε μὲν (υε!ξ, φοβεῖταί γε 
μέν σοι ΑἸϊοτῖ, ἀπάς γε δάάιάϊ ουπὶ 
Ζειηῖο. 

23. οὖν “ἢ Αἰτοτῆ, σι οὖν. Τεοη- 
οἷανὶ! οοπ]εξζατα οὖν σιν, ΠΟῚ ποοοβὰ- 
τῖα εἴ. 

ἔστ, ἀντιβλέπειν) Εχ Βτεοάφοὶ, Ρἢ1]6]- 

ΡὮΙ ες συε!ῇ, [ἰτὶ ἔσι τεῆίτζαϊζ 
Ζεαπα. [η Ουεϊῇ, σαραμυϑούμενοι εξ, 
[εὰ οοττεξζατα ; παραμυϑουμένων ἔφι 
ΑἸτογῆηὰβ ᾿ἸΌεσ. 

24. οἱ μέλλοντες} ΑἸτοτῇ, οἱ μὲν μέλ- 
λοντες----ῥργύμως, Ἐκίᾶτη τηᾶτρο ϑιθρῆ. 
ῥᾳθύμως ἀπηοίανϊζ. 
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ἡττηϑῶσιν, ἀθύμως διώγουσι' καὶ οἱ πλέοντες, μὴ ναυ- 
΄ ς ν ἄ ἡ 

αγήσωσι, καὶ οἱ δουλείαν καὶ δεσμὸν φοβούμενοι, οὗτοι 
λ "7 ͵ ΜΔν.ὦ 7 ζ διὰ ΄Ν 

μὲν οὔτε σίτου, οὐϑ᾽ ὕπνου δύνανται τυγχάνειν διὼ τὸν 
᾿, ξς Ἄ, 5: ᾿Ὶ 7 39) ὄ Ὁ τα ΄ 4 Ν 

φόβον" οἱ δὲ ἤδὴ μὲν φυγάδες, ἡδὴ δὲ, ἡττημένοι, ἡδὴ δὲ 
δ 7 ν᾽] ω δ Ν “ “Ὁ " ἢ 
ουλεύοντες, ἔστιν ὁτε θύνωντωι καὶ μώλλον τῶν ευθωιμο- 

2 277 Χ τα ᾿ 

νων ἐσιϑίειν τε καὶ καϑεύδειν. Ἔτι δὲ φανερώτερον καὶ 25 
᾽ -“ " χΥΣ ς 9} Ν 

ἐν τόισδε, δὶον Φόρημα ὁ φόβος" ἔνιοι γὰρ φοβούμενοι, 
ἣ τ » Γῆ»: -“" Ζ 7 

μὴ ληφ,ϑέντες ἀποθάνωσι, ὑπὸ τοῦ φόβου τροωποϑγή- 
Ὁ ς -“" ς ἿΝ ς δὶ ε ;, 

σκουσιν, οἱ μὲν ῥιπτοῦντες ἑαυτοὺς, οἱ δὲ ἀπαγχόμενοι, 
ς δ.“ .ὅἡ ε » »“Ἄ" ε 

οἱ δὲ ἀποσφαττόμενοι" οὕτω πάντων τῶν δεινῶν ὁ φόβος 
Ψ “4 ἣ- ν- ὃς δ ΝΑῚ Ὁ», 

. βώλιστω κωταπληττει, τὸς ψυχάς. Τὸν δ᾽ εμὸν πατε- 
»5} »“Ὃ7 »"» »-μ" “" δ: Ν Ν 2 

ρώ, ἔῷη, νῦν σῶς δοκεὶς διωκέσθωι τὴν ψυχὴν, ὃς οὐ 

μόνον τσερὶ ἑαυτοῦ, ἀλλὼ καὶ ταερὶ ἐμοῦ, καὶ περὶ γυνωι- 
Νν Ὰς ἣ 7 » ΄ ᾿4 »" 

κὸς, καὶ ταερὶ ττώντων τῶν τέκνων δουλείας φοβεῖται ; 
. »“ “ ΕἸ “ »" 4. ΝᾺ Ε 

Καὶ ὁ Κυρος εἰπεν" Αλλῷ νῦν μὲν ἔμοιγε οὐδὲν ἄπιστον, 6 

τοῦτον οὕτω διωκέισθ αι δοκέι μέντοι μοι τοῦ αὐτοῦ ἀν- 

δοὺς εἶναι, καὶ εὐτυχοῦντω εξυβρίσαι, καὶ πταίσαντα 
Ν ιὰ: Ν 3 ΄ 7 Υ ΄ -“ 

ταχὺ ττήξαι" καὶ ὠνεθέντωα τάλιν αὖ μέγω Φρονήσαι, 
Ἂς Ζ “ 7 “ 2 δ Ὁ ὰς- 

κωὶ σώλιν αὖ πράγμαώτω πωρωσχειν. Αλλῶ, νωὶ μον 27 
29 3, .- με 9 Ὰ δ ὰς ς ΄ 

Δι, εῷη, ὦ Κυρε, ἔχει μεν προῴώσεις τῶ ἡμετερῶ 

ἁμαρτήματω, ὥστε ἀπιστεῖν ἡμῖν" ἔξεστι δὲ σοι καὶ 
7 με 7 ᾽ς δι 3 ὶς "4 Νν 3. 

φΦρούριω ἐντειχίζειν, καὶ τὼ ἐχυρὼ κατέχειν, καὶ ἄλλο, 

δεσμὸν] ῬΠΙ]ΕΙ, Βοάϊ. ΑἸτοτῇ, δασμόν. διακεῖσϑωι)] ΑἸτοτῇ, αἰκίξεσθϑαι, {εὰ 
τυγχάνει.) Ηος ἴπ ΟΕ]. δαίοτὶ- 

Ρίαστῃ ἰερίτατγ Ἰεξιοηὶ λαγχάνειν. ῬτΟ 
ὕσνου ῬΏΠΕΙΡ 95 ποτοῦ νογεῖ, 

καὶ μᾶλλον) Εχ ΑἸτοτῖ, καὶ δοοσεῆηε. 
ἀεϊηάς καὶ πίνειν ΡΟΙ͂ ἐσθίτιν σε ἴῃ ]1- 
Ὀτὶς [α15 δἀάϊτα τη ἀπηοίανὶ Βτγοάθθοις 
εἴ πηιᾶῦρο ϑιερῇ. [μβοποὶ. 

25. Ἔτσι δὲ] ΑἸτοτί, δὲ οπλίτεῖτ. 
ὑπὸ τοῦ φόβου τσροωπ'.]. ἨϊΟ οτἄο ἴῃ 

Ουεὶξ. πυτηεγοῆοῦ τϊπὶ νἱΐας εἴ, 
αυᾶτη νυ] ρΆΓ|5. Ὁ] ψεγθαγη. τσροώπ. 
ΡῬιθοδάϊς, 

σῶν δεινῶν ᾧἰ φόβος] Ουε!], δεινῶν φό- 
βος. 

διακεῖσθαι εἴξ ΔῸ Ἰῖο ἴῃ τηλγρίπα δά- 
Ἰεξῖατῃ. 

χδ. τοῦγον οὕτω] [ἴἰὰ ΟΕ], οὕτω 
σοῦτον νὰ]ρο. ἴη Ουε!ξ, τατηεη τού- 
σωὼν [αἰΐ ἀηίθϑ, 

καὶ εὐτυχοῦντα) ΟΟραϊαπὶ οτηϊεε 
Οαεϊξ, ἰάθπι ἀεῖπάε ἀνεθέντα γε, αυοά; 
τεοερίς Ζεαπε ; ροῆεᾶ παρέχειν. 

27. ὥστε ἀσπισσεῖν)] Ἐχ Οο], ὥσα᾽ 
ἄν ἀεάϊι Ζειαπε ; ποῃ τατο εἐπὶπὶ ἄν 
ἦυπρὶ ἱπβηϊίνο, ἰάψθα εδχαυϊῆίε. 
Θυξ ταῖϊο ᾿περιι πιὰ οἷξ οτηῃίατη. 
ἀείποερβ Εαά, νείΐεγεβ ἐνεκσειχίζεν 
ΠδΌρης. 

Ι, 2 
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ὁ τι ἂν βούλη, πιστὸν λαμβάνειν. Καὶ μέντοι, ἔφη, 

ἡμᾶς μὲν ἕξεις οὐδὲν τι τούτοις μέγω λυπουμένους" μεμ»- 

νησόμεϑα γὰρ, ὅτι ἡμεῖς αὐτῶν αἰτιοί ἐσμεν" εἰ δέ τίνι 

τῶν ἀνωμωρτήτων παρωδιδοὺς τὴν ἀρχῆν, ἀπιστῶν αὐτοὶς 

φανείης, ὁρω, μὴ ὥμω τε εὖ ποιήσης, καὶ ὥμω οὐ φίλον 

νομίσωσί σε᾽ εἰ δ᾽ αὖ, φυλαττόμενος τὸ ἀπεχιάνεσιϑαι, 

μὴ ἐπιθήσεις αὐτοῖς ᾧυγα, τοῦ μὴ ὕβρισαι, ὅρα, μὴ 

ἐκείνους «ὖ δεήσει σε σωφρονίζειν ἔ ετί μῶλλον, ἢ μῶν γὺν 

28 ἐδέησεν. ᾿Αλλὰ γαὶ μὼ τοὺς Θεοὺς, ἔφη, τοιούτοις μὲν 
3} ε Ἢ δ » ΄ ϑις ν᾽, « Ὁ 3 

ἔγωγε υπήρετωις, οὐς εἰδείην ὥνογκη υπηρετουντῶς, ἀή- 
»-»“» "7 »“" -“ ὰ Ν Ἵ ͵7 7 

δῶς ἄν μοι δοκῶ χρησιϑ αι" οὺς δὲ γιγνώσκειν δοκοίην, 
“ » ͵) Ἢ ΡΟ κα θυ δ Ὄ ͵7 7 

0Τι, εὐνοιοῦ καὶ Φιλίο, τὴ ἐμ τὸ δέον συλλωμβάνοιεν, τού-- 
"7 »" ἌΝ κα 7 ς.ς» ἊὭ ΩΝ Ἀν 

τους ὧν μοι δοκῶ καὶ ὠμωρτάνοντως βοθον Φεέρειν, ἢ τοὺς 
ο»“-" Χ ᾿»" Ν ζ ΟῚ Ἢ εὐ 

μίσουντως μεν, ἔκπλεω δὲ πάντα ἀνάγκη διωπονουμένους. 
ἌΓΕΝ, 7 Υ̓ Ν » ͵ ἜΤ : Ν 

Καὶ ὁ Τιγρανής εἶπε πρὸς ταυτῶ, Φιλιαν δ εῷη, πάρω 
"7, 7] δ᾿ “ἢ τ « ἴδῃ 

τίνων ὧν ποτε λώββοις τοσαύτην, Ὁσὴν σοι πῶρ ἡμῶν 
" ᾿ “ ἜΡΕ ὙΒΕΥ 5: 5" Ἢ 
ἔξεστι κτήσασθαι γὺν; Π1αρ εκείνων οἰμῶι, εφη, πωρώ 

»ἍἤΤἦἌ !  ὸ ν ΕΙ Ξζ 

τῶν μηδεπώποτε πολεμίων γεγενήμενων" εἰ εϑέλοιμιε 
“ -“ Ε ᾿ς “ἢ ἂν “» ͵7 Ε -»- 

ἐυεῤγέτειν ὠύτους. ὥσπερ συ γυν με κελεύεις ευεῤγέτειν 

βούλῃ] Ουεϊξ, βούλει. Ταηΐ, ρῥίᾶηε 
Οπηϊῇει, 

καὶ μέντοι] Οαπὶ [εαυδίατ ἢ τα 
ἡμᾶς μὲν, τηλ]ῖτα ἢ. 1. καὶ τοίνυν {οτὶ- 
ὈΪ, πεο ἱρίμηι μέντοι Παϊο Ιοσο ἀρίατη 
νΙάρίατ, 

εἰ δὲ σιν] Ηος ἀστατ ὙεΠΚίο νὶ- 
ἀρθαίατ, 4] σισὶ τη] εδ δῖ. 

αὐποῖς φανείης) Μυϊσαίαπι αὐτὸς ΟΧ 
Π|᾿ῸΓ15 ῬΠΙΕΙΡΗΙ, Θδδτ. Βοά]. Ουεϊ{, 
οοτγοχὶς Ζϑαπε ; αὐτῷ τῆαϊεῦαις Μυ- 
τεῖαβ. φανῇ 1απ|. Οὐ] ἢ. φανεῖ ΑἸτοτ- 
ΠῺΣ ρῥτθέετε ΕἸ ΓΟΠαΥ δὰ  ε]]ετ. 2. ρ. 
209. εἴ Ἰάτὴ δηΐεα δὰ Ρ]αϊοη!β Οτῖῖο- 
ΘΠ Ρ. 207. Οὐ]ὰβ ἰπ᾿ {επιεητ πὶ [ἅ- 
616 ἰγαηΐξο. 

νοξείσωσι] Ταπὶ. ΑἸά, ΑἸτοτί, νομοιοῦσι, 
ΟὐΕεΙΓ, νομοίσουσι, ΕἸ ΟΠοΓ δὰ Ρ]αοη 5 
Ἄροϊορ. ϑοοτιαῖ, ρ. 123. ποιήσεις-ττενο- 
μειοῦσι σοτηρεπάατῃ ρυΐζαραῖ. ἀεὶπάς 
οὐ δ᾽ αὖ φυλαττόμενος ΑἸτοτῇ, 

ἐσ ϑήσει5] Ια οὐπὶ 16π|. Οὐεϊξ, 
ἐσιϑῆς ΑἸά. εὐ ϑίερῇ. ἐσιϑήσε, ΑἸτοτῖ, 

δεήσι.] Ηος ἐα Πἴἶδτο ΑἸτοτῇ, ρτὸ 
δεήση τερορί. 

28. οὕς εἰδείην} Τηξ. ὑπηρέταις οὖσιν, 
εἰ εἰδείην, ΑἸά, ὑπηρέταις, οὖς εἰ εἰδείην. 
ἴπ ᾿ἰυτο (υε]ῇ. σογγεξζοσ οὗ σε ἰπίε- 
ταϊζ, ΜΙΊΗΙ οὗς ἂν εἰδείην ρΙαςσεῖ. 

συλλαμβάνοιεν] αἀτηϊη] σα] οπίατ, δἀ- 
7ανεηι. 

εἶπε πρὸς ταῦτα] Εχ ῬΗ]]εΪ. συεῖε 
εἶπε δἀαϊ!άϊε Ζεαπε ; πε 5 [ἀπΊδη 
ἔφη Οαε]ῇ. οτϊῆϊ: ᾿Ἰάξῃη λάβοις ἄν 
σόοτε ΡΥΘοδΕί. 

οἷαι] [τὰ (σι ε]ξ, ῥγὸ οἴομαι ; Ἰάρπι 
ἀείηοερϑ μηδέ σοτε. 

τοολεμίων] Απιεροίαϊς οὕτω ϑιίερῇ, 
{εοἸαΓἀπ|, [θα πείοϊο ἀπε ἀτγερίαπι. 

νῦν με κελεύεις) 1ὰ οσὰὐπὶ ΟεΙ’. 
Ζειπα. σὺ νῶν κελεύες. μὲ ΑἸΙοτ, σὺ 
κελεύως με νῦν νἾξΟ οτδῖ, 
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ὑμᾶς. Ἢ καὶ δύναιο ῶν, εῷη, ὦ Κυρε, εν τῷ σταώροντι 20 ᾿! 

Ὁ ΒΡῈ ςςς δὰ “᾿ Ν Ψ .« ὑμῶν ΧΥ. 5 Ἷ 
ευρεὶν γυν, ὁτῷ ὧν χωρίσωιο, ὁσώπερ τὼ ἐμὼ πατρί ; Αυ- 

΄ 3] 4 »“ν “ “Ἢ δ ᾽ν 3 77 ΄ 

τικῶ, εῷη, ἥν τινὼ εὡς ζῆν τῶν σε μῆδὲν ἠδικηκότων, τίνω 
᾽ ν᾿ »ἤ ἄς ἮΝ ΕΣ 2 3" ΌΝ 5 “" 

σοι τούτου χάριν οἰξ, ὠὐτὸν εἰσεσθαι; τί δέ; ἂν αὐτοῦ 
“4, Ν "“» ᾿ς Ος -“ - 

τέκνα καὶ γυνοίκω μὴ ἀφαιρῆ, τίς σε τούτου ἐνεκφω Φ'ε- 
7 » ὧν “0 " ͵ 3, ΔΕ ἰμ 

λήσει μώλλον, ἡ ὁ νομίζων προσήκειν ὠύτω ὠφαιρεϑηναι : 
) » ᾿ » Δ} μοξι ζ' 7ὔ " 

τὴν δὲ Ἀρμενίων βασιλείαν εἰ μῆ ἔξει, οἷσι, τινα, εφη, 
- ᾿ -“-ο μι "»σ » “᾿ » 95) 

νυν λυπούμενον μώλλον, ἡ ἡμῶς ; οὐκουν καὶ τοῦτο, εῷη, 
« ε 7 ᾿ Ν ᾿ » ἋἝ»ὥ3 ᾿, 

δῆλον, ὅτι ὁ μάλιστα λυπούμενος, εἰ μὴ βασιλεὺς εἴη, 
ε “, Ν Ν 5 Ἀ χ, "7 7 :}Ν 

οὗτος καὶ λαίβων τὴν ἀρχὴν, μεγίστην ἄν σοι χάριν εἰδείη. 
» ΄ ͵7 "3 ΄ »"»"" ε ω » 

Εἰ δέ τί σοι, ἐφη, μέλει καὶ τοῦ ὡς ἠκιστῶ τετωρωγ μένα 30 
ἀδὶ -“ ., » ᾿ 7 2 ν᾽ ἿΝ 

τῶδε κατωώλιπειν, ὁταν ὠπίης, σκόπει, εῷη, τούτερον ὧν 
ΕΝ Ε ΄ » πὸ Ὁ 7 -“ ΄ Β 

οἰεί ἡρεμεστερως ἔχειν τοὺ ἐν δε, καινῆς γενομιενής ὡρ- 
“ὦ ΒΥ “" 5 Ζ Ἃ ᾽ ΄ νὴ “Ἄ χῆς, ἢ τῆς εἰωθυίας καταμενούσης" εἰ δὲ τί σοι μέλει 

Ἀ ,, καὶ , " ἶ Ε] ͵ὔ 7) ἈΝ », "»“ 

κοωὶ τοῦ ὡς ὐλείστην στρωτιῶν ἐξάγειν, τίνων ὧν οἰει μωλ-- 
3 7 ζ 3 “ -“ 7 γ » “᾿ 

λον ἐξετάσαι ταύτην ὀρϑδῶς τοῦ πολλάκις αὐτῇ κεχρημέ- 
᾽ λ ἕ Δ ἿΝ ἰκον 

νου ; εἰ δὲ καὶ χρημάτων δεήσει, τίνω ἂν ταῦτω νομίζεις 
» 4 “ »“» »ἂ 5 7 ἐν 

εκπορίσωι κρέιττον τοῦ καὶ εἰδότος καὶ ἔχοντος ὠῳάντω τὰ 
27 “ ΕῚ Ἁ 5) »“΄Ὃ ᾿. Ἂς ς »ο ΕἸ 

ὄντω ; Ὦ, ᾽γαϑε, εῷη, Κυρε, φύλαξαι, μή ἡμως ὅπο- 
Ν Ν 3; » ΕΝ « Χ 3 ζ 

βωλῶν, σωυτον ζιμιώσης ὥλειω, ἡ ὁ τϑατήρ ἡδυνήϑη σε 
7 ε ᾿ »"»Ἥ Ε 

βλάψαι. Ο μεν τοιωυτῶ ἐλεγεν. 
ε Χ -»Ὁ Ε ὦ ς ΄ . ἜΣ ἋΣ δ᾿ 

Ο δὲ Κυρος ὡκούων ὑπερήδετο, 0τι ἐνόμιζε σερωίνε- 81 

20. εὑρεῖν νῦν] Ουε]ῇ, ΑἸΙοτῇ. νῦν εὖς- 
ρεῖν. (εημεῃ8 ἄν Εαά, ρτίπγθὲ οἱηἶῖ- 
ἐπ ξ. κ 

εἴσεσϑα.] Ουεϊξ,. ΑἸτοτῖ, οἴσεσθαι. 
ἰάετα Αἰτοτγί, χάριν τούτου. ἀδϊηάε τί 
δ᾽ ἣν Ουεῖ. 

ἀφαιρῇ]} ΑἸτοτῇ, ἀφέρης ([αρτἅ ε [οτ] - 
Ρίο ἡ) τῇ νομίζων. [ὌΡΕΙ οοηίεχία 

:άτηδη ὁ δαϊοσγιρίαπι Ἰερίτατ. 
αὐτῷ ] ϑιερῃδηὰϑ ἑαυτῷ ἀφάϊτ. 
ἔφη νῦν] Ἐχ σε]. δά άϊάϊς Ζειπε : 

ἔφη [οατη μαῦεὶ ΑἸιοτῇ. 
οὐκοῦν καὶ ποῦσο}] [ἴἰὰ πὶ [ἰρτῸ 

(εῦτ. εἰ Ουε!ῖ, Βιερδηΐϊαηα ροβε- 

τοῦ : Ληΐδα τούτου εἴαῖ : ῬΏ]]ΕΙΡὮ 5 
οὐκοῦν ἔκ τούτου νοττίΐ, 

βασιλεὺς εἴη] [τὰ ΑἸά. ῬΏΠΕΙ. ΘΕ ΡΗ. 
εἴ Οσυεϊξ, βασιλεύσει Τα πίη, βασιλεὺς 

εἰ ΑἸιοτῇ, 
320. γενομένης} Οαε]ῇ. οσαπὶ ῬΠ11ε]- 

ῬῇΟ ἀρχοῤκένης, Πα πΊΪΠ] ρτθρ σεῦ, 
σίνα ἄν] Ουεϊῖ. τῶν ἄν. αηϊϊηα 

φίνι ἄν, ΛΙιοτῖ, στρατειάν. 

δεήσε.)] [τὰ εχ ΟἼΕΙ, εἰ ΑἸτοτῖ, 
Ζειαπα νυϊραῖαπη δεήσῃ σοττεχὶξ ; 16- 
αυξη5 τίν ἄν εἴ εχ βοάεγη Οὐεὶζ, 
ΑἸτοσῇ, εὐ ΡΈΙΠΠΟΙΡΏΙ ΠἰὈτο ρῥτὸ σίνας 
ἄν. ροῖῖθ8 κρεῖττον ἐκπορίσοι ΛἸιοτί, 

ν 
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,ὔ 5. γὐδδὴς ἐχεν ΝΣ -“ 2 ΄ 

σϑωι πώντα αὑτω, ὁσώπερ ὑπέσχετο τῷ Κυαξζόρει πρώ- 
ΕΣ » Ἂς Ε ὃς “ Ἂς 7ὕ » ,"» 

ξειν" ἐμεμινήτο γῶρ εἰπῶν, ὁτι καὶ Φιλον οἰοιτο μῶώλλον 
᾿ΡΑἽ ὮΝ 7 . 3 Ε Ψ ὺ Ν 3 ἐπι 

ὠυτὸν ἡ τρόσιτεν ΠΖοιήσειν. Ἐπ τούτου θή τὸν Ἀρμενίον. 
3 ΡΨ δ Χ ᾿ς » ς »ο-σ Ἢ Ν 

ἐρωτῶ, Ἣν δὲ δὴ ταῦτω πείϑωμωι ὑμῖν, λέγε μοι σὺ, 
3) Ὁ" Ὁ ΄ δ 7 Ες 

εῷη, ὦ Αρμέενιε, «πόσην μὲν στρατιῶν μοι συμπέμψεις, 
Υ, Χ ΄ ἴων » ᾿ς Ζ Ἂς 

83) τόσω δὲ χρήματα συμβαλῆ εἰς τὸν πόλεμον ; Πρὸς 
"- Ν ΄ ὁ 9 ῬῸ ., δὶ ) 3 Ὁ 9 

ταῦτω δὴ λέγει ὁ Ἀρμένιος, Οὐδὲν, εῷη, ὦ Κυρε, ἔχω 
ς 7 - ““ 5" ἈΝ ᾿ Ν »- Ν Ἄπι ἐἋ 

απ λούστερον εἰπεῖν, οὐδὲ δικαιότερον, ή δέξαι μὲν ἐμὲ 
»" Ἂς 7 Ἂς " Ν ν» Δ ε} , 57 

σασῶν τήν δύναμιν τὴν οὖσαν, σὲ δὲ ἰδόντα, Ὁσήν μὲν ὧν 
», Ἂς Σ ᾿ Ν »" ον ᾿ῃ 

σοι δοκῆ, στρατιῶν ἄγειν, τὴν δὲ κωτωλιπέιν τῆς χωρας 
ς Ζ Ἄ 7 "»“ὦ»" ι 

φυλακήν. Ὡσαύτως δὲ περὶ χρημώτων, δηλῶσαι μεν 
ΕῚ Ἂς 327 Χ Χ 7 3 δον 

ἐμὲ δικαιόν σοι πάντα τὼ ὄντα᾽ σὲ δὲ τούτων αὐτῶν, 
ε Ν 7 τῇ « δ 

νόντω, ὁπόσω ἂν ββούλη, φΦέρεσϑαι, καὶ ὁπόσω ὧν 
7 »μ“ « - ἡ 2) Ν », 

33 βούλη, καταλιπεῖν. Καὶ ὁ Κυρος εἶπεν ἼΘι δΥ, δεὶ- 
ἢ : 7 ᾽ “ 2 “Ἴ Χ ᾿ς Ἄ Α 

ζόν μι9ι, τοσή σοι δύναμίς ἐστι, λέξον δὲ καὶ τόσα χρή- 
5 “΄ ἊΝ »"» ε ᾿ ε "»“" ΝΥ 

ματα. Ἔνταυϑα δὴ λέγει ὁ ᾿Αρμένιος. Ἵππεις μεν 
7 ΝᾺ 3 7 3. ἊΝ 5 5 ᾿ὰ ἃς 

" τοίνυν τῶν Αρμενίων εἰσὶν εἰς οκτωκισχιλίους, πεζοὶ δὲ 

ἢ εἰς τέτταρας μυριάδας" χρήματω δι, ἔφη, σὺν τόῖς 9η- 

31. σῷ Κυαξόρει)] Αττοα]απη εχ ἀἄε]ενὶ : ἀεί πάβ βούλῃ ὉΪ5 Γοτ!ρῇ σαπὶ 
Οπεϊῇ, δἀάϊάϊε Ζεαπε, ὉὉΪ τσάντα σῷ δίθρῃδηο εἰ ΨΥ εἰκίο, βούλει εχ ΘαεΪΕ. 
Κ. Τοτρίατῃ εἴ. ϑεησεηϑ αὐτὸν Ιάδ) εἰ ΑἸἰτοτῇ, τθοθρῖὶὶ Ζεαηα. Εἰ ῥγίοτε 
ρθε οτηϊῆς ; Βτοάβοιϑ τπηαϊθραΐ αὐ- 
σον ἱορί, ᾳυοὰ εἰ ἴῃ ΑἸἰτοτγῆμο, {εἀ 
Ῥαπέϊιθ ἀρ ροῦτ|5 ἀδτηπαῖαπι. 

Ἔκ τούτου] Ἐχ Οσᾳεῖῇ. Κοὶ ἐκ σού- 
σου ἀεάϊι Ζειαπο. ἀεϊπάε τρείϑομαι 
Ουε!ῇ. σύϑωραι ΕΔὰ ρτὶπηρ. 

τυύσην μὲν ---- μιο1 [ἰὰ σὰπὶ ΟΕ], 
Ζευπε; δηΐεα εταΐ συόσην μϑι σαρα- 
σιῶν, 

32. οὐδὲν, ἔφη] Οὐ}. εἰ ῬΏΠΕΙ, οὐ- 
δὲν ἔχω, ὦ Κι, ἔφη. ἀεϊηάς τὴν οὖσαν 
δύναμιν Οαεῖ. 

σὴν δὲ] ἄλλην ἀὐάϊταπὶ πτηδὶεθαδῖ 
ϑγεῖζε . [αἸτεπὶ ᾿ἰητε} Προ πάατπη οἵα 
Ρυΐο. 

ὡσαύτως δὶ] Οὐε]ξ, οταϊτς δέ. 
Ἀατρο Βίερῃ. οαπὶ ΑἸτοτγῇ, ὡς δ᾽ αὖ- 
τως, αυοά ρΡτοῦο. 

σούτων αὐτῶν) Ουεῖξ, σοῦτον αὐτόν. 
Ῥοβ ὁπόσα ῥτὶ5 τε ἀιξϊοτιατα ΟΕ], 

αυϊάεηχ ἰοοο εἰ βούλει εἴπη ἴῃ ΑἹ- 

ἄϊηα, Τὰητ. ἴεὰ αἰτεγα τη ταηία πὶ ἰπ 
Ἰπηρτ. Θυοά «[: Ζειπὶα5 ἄν ουτη 
αἰϊὰ8 τὰ {εξεϊοηα 30 συτὴ ἱπάϊσδίϊνο 
τηοάο 1. η5]5» ΡΥ ΠγῸ ΠῚ ἴῃ Ε0 ἰοσο εχ- 
ΕΠΡ] ΠῚ ΠῸΠ τάρεγῖο, ἀεϊπάθ ἴῃ εἃ 
ΓαῖΙ ΘΟ 6 ΠῚ ἱπεῖῖ, σαοάᾶ δά Παης ]ο- 
στῇ Ρεττ Πδατ, 

33. τόση] [1 εχ Ουε!, Ζευπε Ρτὸ 
ὁπόση. Ῥααΐο δηΐεα ῬΏ1]|6]. τηδῦροὸ 
δτερῇ. εἰ Οπεϊῇ, σοτγεξιῖο λέξον ρτθ- 
Ὀεηΐ ρῥζὸ δεῖξον. Εχ συεῖξ. δὴ ἀσοεί- 
πε; φαὶ ΠΠ ετ ἰάδτη μοί λέξον τερείε. 

“ὧν ᾿Αρμενίων] Ατιϊσαϊαστη, οΠηΪϊ- 

ἴὰπεὸ Βαά, ρτίπγθθ. εἰσὶν ᾿Αρμενίων 
Οσυεϊξ. 

σὺν «οῖς] Οπο ἢ, ἃ ὑτίπια πνᾶπὰ ἐν 
τοῖς Ὠαῦεῖ, συδηῃ ἐοτὶ ρτατα πὶ ἀπηοίδ- 
νἱῖ ετἰάγὴ Βεοάφ5. (ε] ]Ἐ 5 εἰς οταϊί- 
τυ ΟὝε]Ὲ. 
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» ᾿" ς ν ΄ » 3 ᾽ 7 

σαυροις, οἰς ὁ Πατήρ κατελίπεν, ἔστιν, εἰς ὠργύριον λο- 
΄ ᾿᾿ ͵΄ »“» « τὰν 

γισϑέντω, τάλωντω τὐλείω τῶν τρισχιλίων. Καὶ ὁ Κῦυ-34 
5 » ,Λ - ΕἸ “" "»" Χ »Ἣ» 

βος οὐκ ἐμελλήσεν, ὡλλ εἰπε τῆς μὲν τοίνυν στρωτιῶς, 
2 7 5, ς« εὖἡ -»-": -»-" Ἂς Ὁ 

ἐπεί σοι, ἐῴη, οἱ ὅμοροι Χωλδάϊοι πολεμοῦσι, τοὺς ἡμί- 
᾽ὔ ΄ο»Ὁ» ἣν 2 Ν »“"-Ὃ᾽ 

σεις μοι συμπεμπε τῶν δὲ χρημάτων, ἀντὶ μὲν τῶν 
΄ ἘΝ 3} Ν δἰ 

τπεντήκοντον τὠωλάντων, ων εῷερες δώσιμιον, διπλάσιω Κυα- 
; 2 7 πᾷ 3, Ἂς ᾿, μὸ 2 " 57 

ζάρει ἀπόδος, ὅτι ἔλιπες τὴν φοράν" “ἐμοὶ δ, εῷη, ὡλλῶ 
« Ν Ζ » Χ ὧδ « -»" ῪἮ ς ψ ἥ 

ἑκωτὸν δανεισον" ἐγω δὲ σοι υπισχνουμώι, ἤν ὁ Θεὸς εὖ 
ἡ , Ἔ" Δ » δ 3,2. 7 ΕΣ 

διδῷ, ἀνθ᾽ ὧν ὧν ἐμοὶ δανείσης, ἡ ἄλλω τλείονος ἄξια 
͵ ΕΝ ἌΝ ͵7 Β ͵, Ν 2 

εὐεργετήσειν, ἡ τῷ χρημωτῶ ὠπαριϑ μήσειν, ἥν δύνωμαι" 
ΩΝ Ὰ ᾿ 7 Ε 7] δ ἡ δ“ "7, 

ἣν δὲ μῆ δύνωμαι, ἀδύνωτος ἄν ᾧανοίμην, οἰμίωι, ὄδιηκος 
Ε 3 Ὁ ͵ ᾿ Ν δὶ τεῦς ὉΛ Ν 

δι οὐκ ἂν δικαίως κρινοιίμην. Καὶ ὁ Ἀρμένιος, Προς 35 
»"» »“ »“᾽ 5" -“ Ν “Μ 

τῶν Θεῶν, εῷη, ὦ Κυρε, μῆ οὐτω 
2. »“ 7 -, 3 Ἀν 7 

Θαῤῥοῦντώ με ἕξεις" ὡλλώ νόμιζε, 
Χ “ μν ᾿ "᾿ δ 

πής, μήδὲεν ἡττον σῶ εἰνώξ, ὧν ὧν 
3) « »“ “ Ά, ςΟ »“» ΟῚ -»“ ᾽ 27 

εῷη ὁ Κυρος" ὥστε δὲ τὴν γυνωικώ ὠπολοωβέιν, τόσω ἄν 
! 7 Ν 7 " 

μοι χρήματα δῴης ; Ὁπόσω ὧν δυναίμην, ἐξη. Τί δαὶ, 
: ᾿ οἷ τ δγντ ΑΝ δ 5} ΡΤ ας Ἀ 
ὥστε τοὺς σοίδως ; Κωὶ [ἀντὶ] τούτων, εῷη, ὁπόσω ἀν δυ-. 

) ““" 3 ς “» -"ν Ν ΕΝ 

Ουκουν, εῷη ὁ Κυρος, τωυτῶ μεν δὴ διπλάσια 
7 ΄ Ζ 

Τιγρανη, λέξον μοι, τόσου 34 
ε ΝΑ. 

(Ὁ δὲ ἐτύγ- 
ς μυ Ἂς ο“-ο 

ὑπερῷιλων τὴν γυναϊκω.) 

Δ ΕῚ ἃ Ἂς 3 

λεγε" εἰ δὲ μΜῆ; ου 
9 «ὃ δ ΄ 

εῷη, ὦ ὧν καταλι- 
39) δ ρον ἘΥ 
ἐχὼν ἀπίῃς. Ἑεν, 

νωίμην. 
“ δὰ νῶν, ᾧ 

Ἂ Ψ, “ » "᾿ 

ων πριῶίο, ὥστε Τὴν γυνώ ον 

»-"ὦ» ΕΝ 

τῶν ὄντων. 

ὠπολαβεῖν. 
ψ Ψ δὰ ἣν 

χῶνξε γεογώμος τε ὧν, Ἄῶωώι 

35. οὐ θαῤῥοῦντα) ἴῃ Οεϊξ, ἃ Ρτ1- 34. ἐμέλλησεν] τ σατη [1Ὀτὶς ΟδΌγ. 
τηᾶ Ππηδηὰ ὡς 9.. (ογίρίατηῃ ες. ῬΠΠΕΙ. Βοάϊ. ϑιίερμαπαβ εἰ [βοποὶ. 

{οτὶρίεγαπε πὶ ἴοσο νοῦ ἠμέλησεν. 
(Οαεϊ, ἐμέλησεν Παθας. 

σύμπεμπε) Ταητῖπα, [ἤπρτ. συμσέμ- 
σετε. Ζοπδτγᾶς σύμπερψον. 

δ,σλάσια] Ἐκ (ὐπε1Ὲ,. ἔογπηατη ἤδης 
νυ ]ρατὶ διπλασίονα, ῥτϑοῖα!ε Ζεαπε. 
Κυαξάρῃ Ἰάετη ἸἴΠ6Γ. 

ἣν ὁ ϑεὸς) Ψαϊρο εγαὶ ἄν 9:ὸς, φαοά 
εχ συεῖ. σοτγαχις Ζεαηαθ. Αι τηΐγα 
ΟΆΡ. 2. [εξὶ. 29. ἤν ϑεὸς. ἀγαθὸν τέλος 
διδῷ : ν, 4» 21. ἢν ϑεὸ; ϑέλῃ. 

ἢ ἄλλα) 7απίίπα οὐπὶ Ουεῖξ, ἢ 
οταϊ τ. ἀεϊπάθ φαινοίμοην σοτγξέϊογ 
1011 αεϊῇ, [οτῖρῆι, 

τσόσα) Οὐ]. ἔφη, τοόσα----δοίης. Ῥο- 
βετίας εἰ εἴασα πη ΑἸτοτῇ, φαοά πιᾶ- 
Ἰεῦαῖ Ροτίαϑβ, εἴ ρυεῖδεγι πῆς ΟυτηΔ ΠῚ 
Μοτῖς. εϊπάς -ἰ δαὶ ἐχ σε . ἀε- 
ἀϊτ Ζευπε ρῥῖο σἵ δέ. 

[ἀναὶ)] σούτων, ὁπόσα] ϑίερῃμδηυς 
οὐπὶ [δοηο]. ἀνσὶ ᾿πίδγαϊς ἴῃ ἰἰ τὶς 
οτηῖθυβ οὐ ατ. 8. γα] Υ τἀτ ἢ 
εἢ [εξὰ. 3.7. μηδὲν αὐτῶν καταϑείς. πῃ 
Οαεϊῇ. ὅσα ςἢ. 

36. τοόσου] τὰ εχ Οιιε!ξ, ργὸ ὅσό- 
σον ἀεάϊς Ζειηςδ, ἰεξϊοτε ἰατηθη ποῖ 
δαπηοπίίο ; ΓΤ] 16 ἢ 58 τὲ δῆτα ὧν ἰάθη, 
10ὲσ οὰπὶ Εἀά. ρΥῖΠ}1}5 οτα τ. 

"4 
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3 Ν Χ 9} ἴ “» δὴ -» ἊὉ“ “ ς 

Ἐγὼ μεν, εῷη, ὦ Κυρε, κῶν τῆς ψυχῆς τριαϊμῆν, ὠστε 
΄ Ὁ Ψ, Ἂν Χ "5, 3 ᾿ 

837) μήποτε λωτρεύσωι τὠύτην. Σὺ μεν τοίνυν, ἔφη, ὠπάγου 
Ν ἐζερμς ἊΣ ἊΝ ΣΌΝ " » Ἧ 7 

τὴν σῆν᾽ οὐδὲ γὰρ εἰληῷϑαι ἔγωγε αἰχμώλωτον ταύτην 
7 ὸς ὌΝ ς » 

νομίζω, σοῦ γε μὴ ττώποτε φυγόντος ἡμᾶς. 
Ἄδιν Ὁ ΓΑ 3 7 Ζ - Ἂς “ 

ὦ ᾿Αρμένιε, ἀπάγου τήν τε γυναῖκω καὶ τοὺς τοαϊδῶς, 

“  κὶ 
Καὶ σὺ δὲ, 

μηδὲν αὐτῶν καταϑείς" ἵνω εἰδῶσιν, ὅτι ἐλεύθεροι τρός 

σε ὠπέρχοντωι. Καὶ γῦν μὲν, ἔφη, δειπνέϊτε παρ᾽ ἡμῖν" 

δειπνήσαντες δὲ ἀπελαύνετε, ὅποι ὑμῖν θυμός. Οὕτω δὴ 

κατέμειναν. 

88 Διασκηνούντων δὲ μετὼ τὸ δεῖπνον, ὙΜΡΝΝ ὁ τ ΚΟ 

Εἰπέ μοι, ἐφη, ὦ 

ὃς συνεθήῥα ἡ ἡμεθ, καὶ σύ ἀὰ μάλα ἐδόκεις ϑαυμάξεων 

αὐτόν. 

μεν, σοῦ δὴ ε ἐκέινός ἐστιν ὁ ἀνὴρ, 

Οὐ γάρ, ἐῷη, ἀπέκτεινεν ωὐτὸν οὑτοσὶ ὁ ἐμὸς 

πατήρ ; Τί λαβὼν ἀδικοῦντα ; Διαφϑ είρειν αὐτὸν ἔφη 

ἐμέ. 

ἥν ἐκέινος, ὡς καὶ, ὅτε ̓ ἀποϑνήσιειν ἐμελλε, ϑρύνκαλέ- 

γ 3 3) Ἵ" ξ- .«] Ν 5 οϑ 
Καίτοι Ὑ, ἘΦ, ὡ Κυρε, οὐτω κωλος κὠγωϑὸς 

σὰς με εἶπε" Μή τι σὺ, ὥῶ Τιγράνη, ἐφ, ὅτι ἀποκτείνει 
-“ "“ 7 » ἊΣ Ψ Ἂς (ες 

με, χωλεπανθῆς τω πατρὶ" οὐ Ὑῶρ κωκονοίον τινὶ τοῦτο 
»“ 5 ἊΝ Ζ ε 7 ΝΣ "Α 57 τ 

σοιει, ὡλλ ὠγνοίο ὁπόσω δὲ οὐ γνοίον ἄνϑρωποι ἐξαμαρ- 
7 7, ᾽ ͵7 ψω" 9 5 

ϑοτάνουσι, πάντω ὠκούσιω ταῦτ᾽ ἔγωγε νομίζω." Ὁ μὲν 

37. αἰχμάλωτον] Βιτοάθοι σοῖῖε-ὀ Ὀαῇ ἱν. 4; 5. εἴ Υἱ. 5, 3. Ηεϊ!επῖοο- 

ἀν 

διιοπε πὶ ἔγωγε ταύτην ὡς αἰχμ. νομίζω 
τείοις πιᾶγρο δίερῇ. εἰ Τβοηο]. ἀε- 
᾿πάθ μή τοτε φεύγοντος. 

σήν σε] Οοραϊατη (σπα]ῇ, οταϊτῖε ; 
δηΐς αὐσῶν ᾿τατα τῇ νἱτὶ ἀεὶ! ἀντὶ, αὰΐ 
ὑπὲρ, αὶ ἕνεκα ἀἀάδεπάμσπι σεηίαε- 
ταηῖ, [δα 65 τσρός σε ἀπέρχονται 51ε- 
Ῥῃδηυ5 (οτὶρῆς δἀπιοπθηίες Βτοάθοο 
1η Ἰοσὰπι νἱτἰοῇ τσροσαπέρχονται ἘΔά. 
ΡΠ πιάτα πι, Δα ἀ!σοητ 5 ΠΠΌτ|5 ΡΏΠΠεἰ- 
ῬὮὶ εἰ συε]ξ. 

ὅσοι] Τὰ εχ σε], ῥτὸ ὅπου Ζαοιης, 
[εὰ τάδ ἰἰρεσ ἀπιεσεάξηῃς μὲν Πηγ4]8 
οπῆι. 

38. διωσκηνούντων)] ἱπάεχ Ζειυηῖα- 
Ὠὰ5 τῆᾶ]ε νεγίατὶ ἴῃ τὰ θσπαοαΐο ἰη- 
ϊεγργείαίασ. ΕΜ αυοά ἔαρτα διαλύειν 
σὴν σκηνὴν ἀἰχῖτ, [τὰ οἴίαπα ἴῃ Δηᾶ- 

ΤΌΤΩ ἵν. ὃ, 18. υδὲὶ τεξὶς Μοτιβ νεῖ- 
Ὀυπῃ εἴ ἱπτεγρτγείαταϑ. 

μετὰ σὸ] Αττσυαϊατα εἰ (εαυεη5 ἔφη 
οτηϊῆες Ουε]ῇ. ἐπήρετο νετὸ ΡὮ1]6]- 
Ρῇυβ. 

συνεϑήρα)] Μ|ΙΏϊ τοτὲ Δἀἀεπάμτῃ νὶ- 
ἀοδίυτ. 

καίσοι γ᾽, ἔφη] Ἐχ Οαεϊῇ, γ᾽, ἔφη, 
οαπὶ Ζεαπίο δάἀάϊάϊ. ἐκεῖνος ἦν ἀεϊηάε 
Ουο]!. 

ἀποκτείνε!] Τὰ εχ ΟΕ, ῥγὸ ἀποα- 
φενεῖ Ζειπε ἀξαϊῖ, εἰ ἀείποερβ χαλε- 
σανϑῆς εχ εοάεπῃη ΑἸτοτγῖ, εἰ ηΐ. 
χαλεπείνης ΑἸά, εἰ ϑιερῇ. 

ταῦτ᾽ ἔγωγε) Ἑάά. ρῥτίπιθ δηΐα 
Βιερῃδηὰτη ἐγὼ Παῦοηΐϊ: πος 8] 1 γ 
ΟΕ, : 
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» ᾽ δ“ »ἢ-᾽ ε Ν 

δὴ Κυρος ἐπὶ τούτοις εἶπε, Φευ του ἀνδρός. Ο δὲ ᾿Αρ- 

μένιος ἔλεξεν οὕτως. ὮΩ Κῦρε, οὐδ᾽ οἱ τοῖς ἑαυτῶν γυ- 
᾿ 7ὔ 5 37 Υ 2 »“" 

ναιξὶ λωμίβάώνοντες συνόντας ὠλλοτρίους ἄνδρως, οὐ τοῦτο 
3 4 3 ς οἰ δὰ 

αἰτιώμενοι αὐτοὺς κατακτείνουσιν, ὡς ἀφρονεστέρως ποι- 
.«-» ᾿ς -» » Ἂς 7] ᾿: "»“ 3 

ουντῶς τῶς γυνωικως" ὠὡλλῶ νομίζοντες ἀφαιρέϊσί αι ὠῦ-- 
᾿ς Ἂς, ᾿ς - Ἂν »» ν ἴ »“ ς ἐδ 

τας τὴν πρὸς εαὐυτους Φιλίων, διὼ τοῦτο ὡς πολεμίοις 

αὐτοῖς χρωντῶι. 
5 Ν ΕἸ 9} ΟἹ 7 «“ 

Καὶ ἐγὼ ἐκείνω, ἔφη, εἐφιϑόνησω, ὅτι 
5 Ἀ ἣ, ᾿Ν «ἷ “ “εὶς ΔῸΣ ἫΝ 

μοι ἐδόκει τὸν ἐμὸν υἱὸν ποίειν ὠὐὑτον μώλλον Θαυμάζειν, 
δ να ΄ 

ἡ εμέ. 
« “"» τ » ἊΝ ᾿ς Ἂς δ 

Καὶ ὁ Κυρος εἰπεν, Αλλὼ νωὶ μὼ τοὺς Θεοὺς, 40 
9 ΦΕ, ὦ ΕΣ 5» ΄ ὦ “ ε -“ Ν 

εῷη, ὦ. Ἄρμενιε, ἀν) ρώπινώ μοι δοκεῖς ὠμωρτειν᾽ οὶ 
Ἂς Ξ ᾿, ᾿ ἊΨ 7 Ψ Ν Ν 

συ, ὦ Τιγρώνη, συγγίγνωσκε τῷ πῶτρί. Ἴοτε μεν δὴ 

τοιαῦτον διωλεχέντες καὶ Φιλοφρονηϑέντες, ὥσπερ εἰκὸς, 

39. οὕτως. ὦ Κῦρε] Ουεϊξ, οὗτοι ἔφη 
ὦ Κ΄ {εὰ σοττοέζυτη οὕσως ἔφη. Αἰτοτῇ. 
εἰϊατη οὗτοι ὨᾶΌεϊ : ἀεῖηἀς ΟΕ], ὃν- 
σὰς, ΕΧ σογγδέϊίομα συνόντας ρτερίεγι. 

ἀφρονεστέραε] Ἑάά. ρτίπιδ ΟὐΠῚ 
Οαε!ῖ. σωφρονεστέραςς. ΑἸίοτ. ἀμα- 
ϑεσσέρως, Βαάεηῇβ εὐμαϑεσσέρας. Ῥ[Ϊ- 
ἸοΙρῇ5 ἀφρονεστέρας νετι δ νι ἀεῖατ 
τηρῤμάϊοας ΟΔΌΓΙΘΙ τηῤμαάφημίονεν, ὨΪΗΟ 
ἀφρ. τεσερὶς ϑιερῆαπαβ, 4] υΓΓαπι- 
46 ἰατὶπαπὶ ἰητογργείετη βγθο Πὶ 
ἀπκρατεσσέρας ἰδΘρὶε (οτὶρίατα ραῖα- 
Ὀδῖ ; σοηῖταᾳ [,εοπῸ]. ἀσωφρονεσσέρας 

ῬΠΙΠΕΙρ τη ἐχρτγείπηῆςξ ΓαΓριοα αΐατγ, 
ΘΕΘ]αΘη5 τυσιοῦντας ἴῃ τσοιοῦνται τηὰ- 
ἴδτὶ γοϊ αἱ ϑιερῇαπ5, εχ απίιπᾶ εἰ 
Ομεξ, ἴῃ τοοιοῦντες τηυΐανῖς Ζεαηε, 
οὰτὰ Τανίοτο εἰ Μαχκίαπάο ἰοσυτα 
᾿πιεγργείδίιβ ἰἴᾷ : ποη πεσαη αὐἀμέϊεγος 
γα 111 αὐ μχογες σοεγορηάας {μι α ἤαρι- 
{19 αγοοηαας ἐπ ἀεἰεγγεπάας. Θιυδτὴ τὰ- 
τἰοπετὴ εἰ οοηπίοτγίασῃ εἰ ἑαϊατη εἢξ 
τεξϊε δάἀσηοπυῖς ΝΥ ε Κα. Του εἰ- 
ἴατη Χεπορῃοπίῖς πῃ Ηΐϊεδτγοπς 1Π]. 3. 
ὉΌῚ ἰὲχ Ατίοα εαάθτη σογητηθῃηογᾶ- 
ἴατ, υδ [γῆς οταῖϊο μ᾿. 34. ἴτᾶ- 
ξϊαῖ, οἰδγ πη 5 εἰ : ὅτι λυμαντῆρας 

αὐτοὺς νομίζουσι τῆς σῶν γυναικῶν φι- 
λίας τσρὸς σοὺς ἄνδρας εἶναι" ἐπεὶ ὅχαν 

γε ἀφροδισιασϑῇῃῇ κατὰ συμῷοράν τινα 
γυνὴ, οὐδὲ ἧττον πούτου ἕνεκα τιμῶσιν 
αὐτὰς οἱ ἄνδρες, ἐάν τσερ ἡ φιλία δοκῇ 
αὐτοῖς ἀκήρατος διαμένειν. ἸαἰτΓ ος 
ἴπ Ιοθο ψειῦα ὡς ἀφρονεστέρας---ιγυναῖ- 
μας ὥς ἰῃτο] !ρεηάα οεηΐεο, αυδῇ 

(οτὶρία πη εἴδει ὡς αἰτίους ὄντας τοῦ 

ἀφροδισιάζεσϑαι τὰς γυναῖκας δῖ ὅτι 
ἀφροδισιάσϑησαν αἱ γυνωῖκες. Ἑδπάσπη 
Ἰερὶβ Ατιίσθθ εἰ βρῶ τδο σδρ᾿[4}1}5 44]- 
τογοσὰ πὶ Ὁ]  Π115. Ρῥτοροίῖεο ταῖ]ο- 
Πδτὴ ἱπίεγρυθίδτασ ἔν Π85, , 

αὐτὰς σὴν) Νεῖεγὰπ) Κα, ]Ἰεξιῖο- 
ΠῈΠῚ οὐπὶ ΠΟκοΠΙπίοπο εὐ Ψ εἸῆο 
᾿τη πη ΐανιῖ ΖΕ Π 6 ΘΟΠ ΠΙᾺ 5 διιξὶοτγιταῖε 
ῬΒΠΕΙΡΏΙ εἰ Ουεὶῇ. δὶ αὐτοὺς εἢ ἃ 
Ρτίτηᾶ τῆᾶπα, ΠΟΠΤΌΠπῚ ἃ οοτγδέζοτγί 5 
Τεουπάα. ΨΜεγαπιὶ ἰτὰ αὐτοὺς σὴν σῶν 
γυναικῶν πρὸς ἑωυτοὺς (Ουε], αὐτοὺς) 

φιλίαν εξ ἄδεια, τεέξϊς δάπιοπηαϊξ 
γνεῖκε. 

ἐκείνῳ] 1ῖὰ ῬΠΠ]ΕΙ, Βτοάθοὶ, Βοάϊ. 

Ουεϊξ, εἰ ΑἸτοτῇ, ΠΌτὶ ῥτὸ ἐκεῖνο, σα οα 
τηθτῖῖο ἀατηηαν 5 ΘΡΠ Πα ; ἀείπάς 
ἐφϑόνουν ὅτι μοι! ἐδύκει σοῦτο ποιεῖν αὖ- 
φὸν μᾶλλον ὀνομάζειν ἢ ἐμὲ Οαε]. [δὰ 
οοτγθέϊου ΡοΐΣ ἐδόκει ᾿πίεγαϊς σὸν ἐμὸν 
υἱὸν ἴῖα αἱ ἸαρΘΙΘΙΌΓ σὸν ἐμὸν υἱὸν ποῦσον 
τυοιεῖν αὐτὸν μᾶλλον 3. ἢ ἔμξ. ποη ἰη- 
ερίβ. Οείεγαμῃ ᾿πιεγρτεῖεβ ἃ Βτοάδοο 
ἰηἀθ6 τηοηθεγαης Χοπορῃοηΐοπη ἴῃ 
ΔηΪπ0 ΠΑΡυϊῇδ ϑοογαῖθ) ε]υίααε 
τηοτίθπι {Ὁ ρεγίομα ϑορἢ 88. οὰπὶ 
ΤΊρταηθ νοτίδα ᾿ηἀαχιῇδ. [Τπ᾿τηϊοο- 
Τὰπὶ οὐ τϊηδῖο ἤθε εἰᾶϊ τηᾶχὶπηᾷ 
ἂἀρυὰ Νοβτγυτη Μεχηογδθ! πὶ ἱ. 2, 
52. οὕπω διωτιϑένωι τοὺς ἑαυτῷ συνόν- 
σας, ὥστε μηδαμοῦ τσαρ αὐτοῖς ποὺς 
ἄλλους εἶναι τορὸς ἑαυτόν. 

40. ϑεοὺς, Ἐφη)] Οαεϊῇ, ἔφη οτηϊῆί, 
ἀεϊηάς ταῖς ἁρμαμάξαις. 
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᾽ »"ἭΆ 5 7 » Ν ς 7 Χ ες συνωλλαγής, ἀναβάντες ἐπὶ τὼς ἁρμωμάξαως σὺν 

»-Ὁ΄ “ον Ε 7, 2 

ταῖς γυνωιξὶν, ὡπήλωυνον εὐφραινόμενοι. 
3 Ν ὩΣ » ») - 7 ε » 41 Ἐπεὶ δ᾽ ἡλθϑὸον οἴκωδε, ἔλεγον τοῦ Κύρου ὁ μέν τις 

Ν 2 ε δὲ Ν 7 ς Ν νὴ Ζ ε “΄ τήν σοζιων, ὁ δὲ τὴν κωρτερίῶν, ὃ δὲ τὴν προιότητῶ, ὃ δὲ 
Χ ἰὶς 3 Ν᾿ ἊΨ Ὁ ε τις καὶ τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεθος. Ἔνϑω δὴ ὁ Τι- 

7 5 7, Ἀ “ Ὅ, 3) ὩΣ γρώνης ἐπήρετο τήν γυναίκω, ᾿Η καὶ σοὶ, ἔφη, ὦ ᾿Αρμε- 
7 Ἂς » δ. ε »-Ὁ ΟΥ 5 ν 3 γίω, κωλὸς ἐδόκει ὁ Κυρος εἰνώΐ ; Αλλὼ μὼ Δί᾽, ἔφη, 
ΕΣ ᾽ »-" » » ΟῚ ὃς ,, 5) « 

οὐκ εκεινον εὐεώμην. Αλλὼ τίνω μῆν; εῷη ὁ Τιγράνης. 
ἣ 5 Ζ ἊΝ 7 « ἴω ε “ο“͵ » Ὰ 

Ἴον εἰπόντο,, νὴ Δίω, ὡς τής αὑτου ψυχῆς ὡν πρίωιτο, 
ε, ͵ δ 3 ͵΄ Χ ἈΝ “ ἥν Ἂς ᾽ 

ὥστε μή μὲ δουλεύειν. “τε μμὲν δὴ, ὥσπερ εἰκος, εκ 
" 5 γ ἊΝ 3 Ζ 

τοιουτῶν ὠνεπώυοντο συν ὡλλήλοις. 
μ᾿ - 7Ζ ς Ὁ ΖΝ Ψ ἂ "»" “ 

42 Ἴη δ υστερωίω ὁ Αρμενιος Κύρῳ μὲν καὶ τῇ στρωτία 
Ἐερὶς Ατ- ᾿ ' 
ΤΕ ΠΙΟΥᾺ ΠῚ 
εἰ ΗΠ 6]5 
Ῥᾶγαί ΠῚ 
ΟὈΓΕ4ΌΪ ΠῚ, 

7ὔ ΄ » -“ Χ »Ψ, ς -»“ ΝΥ 7 

παση ξένιω ἐπεμπε᾽ προεῖπε δὲ τὸς ἑαυτοῦ, οὺς δεήσοι 
7 » ᾿᾿ « »» » ς. ἃ 

στρατεύεσθαι, εἰς τρίιτήν ἡμέραν παρεινωι!" τῶ δὲ χρή- 
ἜΣ ῬΨ ς » 7 3 

μῶώτω, ὧν εἶπεν ὁ Κυρος, διπλάσια ἀπηρίϑιμησεν.. Ὁ 
Χ “ « “ ᾿ ." ", 3 ἀν » 

δὲ Κῦρος, ὅσω εἶπε λαβὼν, τὰ ἄλλω ἀπέπεμνψ εν᾿ ἤρετο 
Χ “« 53, ε ." Ζ 7 ε -»- ὮΝ 

δὲ, πότερος ἐστῶι ὁ τὸ στρώτευμῶ ὥγων, ὃ πῶις, ἡ αὐτός. 
Η ἦν δὲ « Π Χ Χ .“ ε Ζ δὴ Ἂν 

Εἰπετήν δὲ ὠμῶ, ὁ μὲν πωτήρ ουτως, Οπότερον ὧν σὺ κε-- 
͵7 ᾿ «ε δὲ -“ “ἢ 2 Χ Ν 3 Ε 7 7 

λεύης᾽ ὁ δὲ πώις οὑὐτως, Ἐγὼ μὲν οὐκ ἀπολείμνομαί σου, 
Ἂ ἣν 5 Ὁ». Ἂ μὴ 0 ἫΝ ΄ Ἂ. 

ω Κυρε, οὐδ᾽ ἂν σικευοζϑόρον ἐμε δέη σοι συνωκολουϑ εἰν. 
ε »᾿ 5 "2 “" ϑ ᾿ δ Σ ΄'. 

48 Καὶ ὁ Κυρος ἐπιγελάσας εἰπε, Καὶ ἐπὶ πόσω ἂν εϑέ- 
9) Ν »- 7 » ἴω .«“ » 

λοις, εῷη, τὴν γυνωίκὼ σου ὠκουσῶι, ὁτι σκευοῷορεις ; 

41. καὶ σὸ κάλλος) Ρτγΐπιὰ5. σορὰ- 
ἰαπὶ καὶ αχ ῬΏΠΕΙ. δἀάϊά!τ Βιερῃαηαβ : 
εὐπάθαι μᾶρεῖ ΟπΕΪΕ. 
Ἦ καὶ σοὶ] Ἐχ ΡὨΙΕΙΡΠμο, Οαε] . εἰ 

Τιοιάθηῇ ΠἰΌτο ἃρυὰ Ναϊοκεη. δὰ Τηο- 
οοτίτα πὶ Ρ. 342. τοβίταϊς ἡ Ζεαηδ. 
ἀεῖπαε ἐθεώρουν αἴξ 'π πηᾶτρῖπο ΒΙΘΡῃ. 
ϑραυδηβ μὴν Ταπίῖηὰ τηα]α οτητῇϊ. 

αὑτοῦ ----ῶν «σρίαιτὸ} Θεοὶ, οὐπὶ 
Ε44, ρτὶ πλὶβ αὐσοῦ : ἴη δοάδπι ἄν ΘοΓ- 
τούτου δα ἀιαϊτ, 

ἀνεπαύοντο) Ζεαπα ἔ]οπηθγίοαπι Α- 
Ιεχαηάτὶ εἰ Πείεπδο σοπίαοιααἀϊ ΠΕ πὶ 
οοτηρᾶγαϊ ἢ άϊς. 3, 447. [εὰ Χεπο- 
ΡΠοητΙβ ἰοσμϊῃ ργθείοσι, “Τα]α ἢ 4α!5 

Ποάϊα Πιβοτγίϑ σγανὶ ᾿ηΐδγογεῖ ἢ Θυδῃ- 
τὰπὶ ἃ Παϊαγοο οἱ ΓΔ] ΟΓᾺ ΠῚ ΠΟΙ ΈΓΟΓ ΠῚ 
Πηιρ] οἰ ταῖς γτεσε πη ! 

42 τυάσῃ}] Ουεὶϊξ. ἁπάση, αυοά, 
εἰ ἱηρταζαπι ἴδοις ὨΙδῖα π, τεοορίζ 
Ζεαηεδ. 

ἀπέπεμψε} [τὰ οσαπὶ ΡΠ ερῃο εἰ 
σαε]ῇ, Ζεαηθ. Ψαϊρο εταῖ ἔσεμψε. 

κελεύῃς} ΟΕ], τηα]α κελεύεις : ἀ6- 
᾿πάδ ἐμὲ ρῖοὸ μὲ οχ εοάδπιὶ ἰἴδτο ἀδάϊε 
Ζειπε. ροῆδα δεήσοι ᾿ απτῖπα εἰ σι], 
αοά ἐχρτοίῆε ΡΠ ΠΕ ρη 5. 

43. ἐθέλοις, ἔφη) Ουε!ῇ. ἔφη, ἐϑέ- 
λοις, ἙΔά. ρτϊηγο ἐθέλῃς, ΑἸτοτῖ, ἔφη 
ογηιις. 



ΕΙΒΕΕ 1Π ΓΑΒ. Ἢ τς ' 

᾿Αλλ᾽ οὐδὲν, ἔφη, ἀκούειν δεήσει αὐτήν' ἄξω γάρ' ὥστε 
« δ ΨἊ 3 Ὁ 4 ΄ἷΝ ἈΠ ωΝ νι « ἣν " 

ὁρῶν ἐξέσται αὐτή, ὃ τι ὧν ἐγὼ πράττω. ὥρα ὧν, ἔφη, 

συσκευάζεσθαι ὑμῖν εἴη. Νόμιζε, ἔφη, συνεσκευωσμέ- 
, «“ ἿΝ « ᾿ »“ ͵΄ Ν Ν 

γους πωρέσεσιγι, ὃ τι ἂν ὁ πατὴρ δῷ. Τότε μὲν δὴ ξε- 

νισϑέντες οἱ στρατιῶται ἐκοιμήθησαν. 

ΘΑΡ. 1, 
Ε ςε 5 ς ἰδ Ν χ 

ΤΗ δι ὑστερωίᾳ ἀναλαβὼν ὁ Κυρος τὸν Τιγρωώνήν, Ομαϊάδεος 
μους ψ, Ἔν ᾿ς ; ΤΕ ΑΜ τὰ μος » Ρᾶτίτεγ ορ- 

κῶώϊι τῶν Μήδων ἐσσσεῶν τοὺς Ἀρατιστοὺς, Κων τῶν εαύῦτοῦ φῬτεῖος Ον- 

͵ ς ν ᾿ς ΓΝ Υ, ᾿ 7 Ν ἣν ΤῸΝ ΠΌῚ οι 

Φίλων ὁπόσους καιρὸς ἐδόκει εἶνωι, περιελαύνων τὴν 'χιώ-- Ατπιρηϊὶς 
« Ἰοοΐοβ δά- ἴω “ .ἫἪ Ὑ 

ρων κατεθεᾶτο, σκοπων, ουὅ τειχίσϑ εἴη φρούριον. Και )απρῖε, εἰ, 
ἅν ἀπ » Ν » .΄ ᾿ 7) "-“ Ὁ “7, ΓΠἊΩα6 νο- 

ἐσ ὡλρον τί ἐλθὼν, ἐπήρωτῶ τον Ὥ; ἐγράνην, ὥοιον ὧν εἰῆ Ἰεπιῖθυβ, 
ϑ, ὁ ε 7 ς " Ἄ ΕΠ Τπιοηΐθο οΟ- 

τῶν ὁρέων, ὁπόϑεν οἱ Χαλδαῖοι κωτωϑέοντες ληΐζοντωι. ςιραιος ἱρ- 
νἴε τοηρῖ: ἡ" Ῥόν. ᾽ 9 ᾿ς ς Ἂ 7) ΕΖ »" 

Καὶ ὁ Τιγράνης ἐδείκνυε. Ὁ δὲ πάλιν ἤρετο, ΝΝυν δὲ 4005 πηαπῖ- 
“ ἈΠ των 9“ ἀκ ον ᾽ ἃς ων " 5. γν 1 ηδΠιαϊ. 

τῶυτῶ τῶ ὑρή ἐρήμώ ἐστιν; Ου μὼ Δί, εῷη, ὡλλ᾽ ἀεὶ 
» 2 3 Ν φ »Ὁ» ", ε) ἊΝ 

σκοποί εἰσιν ἐκείνων, οἱ σημαίνουσι τόις ὥλλοις, ὃ τί ὧν 
νος ͵ ἣΨ 3} “Ὕ“» Ἐν ὙᾺῸ Ε 

ὁρωσι. Τὶ οὔν, εῷη, τῦοιουσιν, ἐπῶν αἰσθωνται; Βοη- 
“" 5 δ" Ὶ]᾿ς] τὴ ε Ἕ Ψ 7 

Θοῦσιν, εῷη, ἐπὶ τῷ ὥκρω, ὡς ὧν εἐκῶώστος δύνηται. 
ἴων Ὶ Ν ε “» ες Υ̓́ πρὶ Χ Ἢ 

Ταυτῶ μεν δὴ ὁ Κυρος ηκηκόει" σκοπῶν δὲ κατενόει πολ- 2 
ΧΝ οὐ ἐν ἊὉ 9 3] 5 - ἴδ 

λήν τῆς χώρας τοῖς ᾿Αρμενίοις ἔρημον καὶ ὠργὸν οὖσων 
διὰ Ἂ τὰ ἣς ΄ Χ 3 ΕἾ ΡΟΝ Ν 

ἰον τὸν τὐύόλεμυον. ΚΚωὶ τότε μεν ἀπῆλθον ἐστι τὸ στρῶ- 

Τη δὲ ὑστε- 3 
΄ Ἄν ε 7 ἰὼν: ἊΨ 

ραίοι αὐτὸς τε ὁ Τιγρανής τσώρήν '“συνεσκευουσμενος" καὶ 

Ὰ ὃς; ͵ ΕῚ 7 

τόπεδον, καὶ δειπνήσαντες ἐκοιμήθησαν. 

“Ὥρα ἄν] ΝΙάε δὰ 1. 4; 13. Θυϊάατπη 'ἴπ ἀνθέων δάπηοηεῖ Χοπο- 
Νόμιζε] τὰ οσὐτὴ ϑιερῆδηι Εά. ἃ 

Ζεαπε ἀεάϊε ὁχ ῬὮ1]6]. ἴἰἴῦτο, Βιο- 
ἄξοὶ, απο, Βοάϊ, Αἰιογῇ, εὐ ΟΕ. 
νομίζω ἘΔά. ρῥτίπηξθ. νόμιζε δὲ ἐχ αυε]ξ, 
ἀπηοίδν!ς ΕἼ ΓΟ Υ : δὲ τὶ ρϑγίσ] 
αἰϊσυὰ ροῖ νεθατα ἀδεήε ν᾽ ἀΘΌδτυτ 
Ρτορίεσ θπιεπιίατηα εἴ ΟὟ ΠΌΠΊΕΘΓΟΒ 
ΟΥΔΙΙΟΠ 5. 

1. ἀναλαβὼν) Ηοςσ ῥΡῥτὸ λαβὼν εχ 

Ουεῖῖ, ἀεάϊε Ζευπεα, ἀειπάβ σοῦ τει- 
χίσειε (ζαε!. πσειχισϑεῖεν ΑἸτοτέ, 

τοοῖω ὧν----ὐρέων)] Ουε}ἴ. οταϊῆο ἄν 
μαῦεῖ ὀρῶν. "Θεά Οταπηπηαίίςιϑ5 ἀρθά 

Ρ;ῃοπίεπΊ βελέων, ὀρέων εἰ ἔτη] ἀϊ- 
νἱῆπτ Τοτ ΡΠ δ. 

ἀλλ᾽ ἀεὴ ΑἸτοτῇ, οταὶεῖς ἀεὶ, αποά 
εαυϊάεμῃ ροῖϊ σημαίνουσι ροΠταπ, τ8]- 
ἰε πὶ. 

ἐπὰν] συ}, ἐπὴν Παῦεῖ, ἐπεὶ ΑἹ- 
τοτῇ, ᾿ 

ἃ. κατενόει) Οὐ], μὲν αὐάϊι. ἀθιη- 
ἀε ἀργὴν ΑἸάϊπα, Τὰπτ. ΤΠΏρτ. 

3. συνεσκευασμένο.) Αυε]ξ, τσαρε- 
σκευασμένος ΟτΑϊΪῸ τς δηϊοσεάεηίῖς, 
ααρά φοττεέϊοσ δα α!αϊί, 

Ν 
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5 ε »΄»ο ᾽ 3 Μ“» ᾿ ὔ 

εἰς τετρωκισχιλίους ἱππεις συνελέγοντο αὐὑτω, καὶ τοζό- 
2 Ὺς ᾿ 57 ω 

τῶι εἰς τοὺς μυρίους, καὶ πελτωσταὶ ὠὥλλοῖ τοσοῦτοι. 
Π ἊΝ »ο ΣῪ τ Ζ » ΕῚ Ν Ἂς Ὧν 

Ο δὲ Κυρος, εν ᾧ συνελεῦοντο, ἐθύετο ἐπεὶ δὲ κωαλὼ ἥν 
Ν ς ἘΝ “Ὁ ΝΟ 7 »" »" « ͵7 

τῶ ἱερὼ ὠὐτῳ, συνεκώλεσε τοὺς τε τῶν Περσῶν ηἡγεμό- 
δὰ ᾿Ν ΄ 3 Δ. ΡΤ ἘΝ ᾽ν ΄ 

νας, καὶ τοὺς τῶν Μήδων. Ἐπεὶ δὲ ὁμοῦ ἥσων, ἔλεξε 

τοιάδε" ; 
7) )7] 9) δὰ ἊΝ 3 ο“" ἃ λει οι, 

Ανδρες Φίλοι, ἐστι μὲν τῶ ὅρη ταῦτώ, ὦ ὅρωμεν, 
΄ “ Ἃ -ο-7ὦ΄ᾧἷ 5 “᾿ ΕΖ 

Χαλδαίων" εἰ δὲ ταῦτω κατωλάβοιμεν, καὶ ἐπ’ ὥκρου 
΄ ΗΝ ἢ ΝῈς 7 δ ἢν ἢ Ὗ " 

γένοιτο τὸ ἡμιέτερον φρούριον, σωζρονειν ὠνώγκη ὧν εἰή 
Ν ς- »ὦ 5 ΄ -“ Ε ἘΝ πρὸς ἡμῶς [καὶ] ἀμφοτέροις, τοῖς τε ᾿Αρμενίοις καὶ τοῖς 

Ἂς Χ οΥ ε Ἂς Ν ς- »ο ς : Χ 

Χαλδαίοις. Τὰ μὲν οὖν ἱερὸ κώλω ἡμίιν' ἀνϑρωπίνη δὲ 
᾿ ἿΝ ὯΝ “ » ἊΧ -« ἊΣ 

τπροϑυμίωῳ εἰς τὸ τρωχϑήνωι ταῦτω οὐδὲν οὕτω μέγω 
7 Χ ΄ ε 7 Χ ἃς: 7) 

σύμμωχον ἂν γένοιτο, ὡς τώχος. ἪἫΝν γὼρ φϑάσωμεν, 
Ἂ ὃς Ὑ “ 3 ζ ἿΝ ͵, 

τῦριν τους πολεμίους συλλεγήνωι, ἀνωβώντες, η ωντο- 
ΕΣ ἂν δ ὃ- Ν 7 ἢ: Ν 

πῶσιν ἀμαχεὶ λάβοιμεν ἂν τὸ ὥκρον, ἡ ὀλίγοις τε καὶ 
9 “π ͵ ὮΝ ͵ "»“» 5 ᾿ 

5ἀσϑενέσι χρησαίμεθα ὧν «πολεμίοις. Τὼν οὖν τόνων 
᾿ 5 Ἂς Ἐ“ῳ 2 Χ 5 Ψ »᾽ ϑ Ν “Ὃ »ο“ : 

οὐδεὶς ρώων, οὐδὲ ὠκινδυνότερος, εῷη, ἐστὶ, τοῦ νυν κωρτε- 
- ν 27) ἡ Ἅ᾽ -ς Ἂν ε΄, " Ξ Ἑ -ὖ 

ρήσω! σπεύδοντας. ἴτε οὖν ἐπὶ τὼ ὅπλω. Καὶ υμεις 
ν ᾿ "“ » 5 “τς ἣν ἢ ε -“ δ Ἐν 

μέν, ὦ Μῆδοι, ἐν ὠρίστερον ἥμων πορεύεσ  ε᾿ υμεις δὲ, ω 
Η Ψ « Χ ς » Ἧς ς ἈΚ ῊΪ 3 

Αρμένιοι, οἱ μὲν ἡμίσεις εν δεξιο, οἱ δὲ ἡμίσεις ἔμπρο- 
ς »"» ε »ον ς -“- Ά ψ  ς -“" 397 “ 

σϑεν ἡμῶν ἡγεῖσθε ὑμεῖς δὲ, ὦ ἱππεῖς, ὄπισϑεν ἐπε- 
ΩΝ Ἂς ΕῚ "»“᾿ 7 «ς »ο»“, ἊΝ ἈῈ 

σϑε, διωκελευόμενοι καὶ ὠϑοῦντες ἄνω ἡμῶς" ἥν δέ τις 
᾽ , ἊΝ ) ἊΣ “ν"ὕὖ 3 ᾿ ς “Ἢ 

ὁμωλωκύνητωι, μή εἐπιτρέπετες. Ἴσαυτ εἰπὼν ὁ Κυρος, 
» 3 " Ἂς Ζ ς λ 

ἡγεῖτο, ὀρ)ίους «ποιήσώμενος τοὺς λόχους. Οἱ δὲ Χαλ- 

ἱσισεῖς}) Ἐχ Ουεῖξ, ἱσπεῖς εἰς ποὺς χρησαίμεϑα ἄν] Ουεϊῇ, χρησοίμεν 
σετρώκ. ἀεάϊ: Ζειης ; σοπίτγα ἱππεῖς ἄν, ΔΙτοτῖ, ἄν οταϊετίε, 
εἰς σετρῶκ. ΕΧ ξοάεπὶ οἱ ΛΔΙΙογΗ͂πο ρο- 5. ἀκινδυνόχερο) Μῖία]ς ϑιερῇ. εἰ 
τυ ἘΠΌΠΕτΓ. Τα οηοὶ ἀκινδυνώτερος. 5 0}1408 επὶπὶ 

καλὰς ἦν) Ουεῖῇ. καλὼ τὰ ἱερὼ ἤν. δυ Ἰοη σὰ εἴ. ἀεϊπας σπουδάζοντας 

4. τὸ ἡμέπσερον] Αττσα] πὶ πῃ Οαε], Οε]ῇ. νυϊ]ραία δα[οτίρία ᾿π τηᾶγρῖπα. 
φοτγγοέζου ᾿η! γα ϊί. Ἤτε οὖν] ῬΠΠΠΕΙΡΠ 5 ἔτε νῦν Ἔχρτοί- 

[καὶ] ἀμφοτέροις] ϑεοϊυῇ ὀχεηρίο Πῆε νϊ]άστυτ. 
ει! καὶ, φαοά ῬΏΠ6Ι. οαηλ ΟΕ]. διωκελευόμενοι] ΟΕ]. οατ πιᾶγρίης 
εἰ ΑΙτοτΐ. οπλῆς ; εχ ϑοάεπι Ουε!. Βϑιίδρῇ. τ-υαρακελενυόμενοι : ἀδϊπάθ τηᾶτ- 
ΟυπΊ δίορμᾶπο ἡμῖν ἀεάϊε Ζειμθ ρὸ ἱ δὸ ϑίθρῃ. [ξοποὶ]. μαλακίζηται Ρτ80- 
ἡμῶν. ἴοτι, 



ΤΒΕᾺ ΠΙ. ΟΑΡ. 1. 15} 
δ “Ὁ Βα 96 δ νύδο κανοὶ .., 5 ΕΥ̓ ᾽ δὲ ΕΗ ΄ 
οὐἱθι, ὡς εγγωσῶν τὴν ορμὴν ὥνω οὐὕσων, ευυς εἐσημώίνον 

Ὄ» Ὸ ε »“" δῇ 3 ΄ 

τε τοῖς ἑωυτῶν, καὶ συνεββόων ἀλλήλοις, καὶ συνηϑροί- 
Ν -»ὝἭ ς ᾽" ΄ Θ δὰ 

ζοντο. Ὁ δὲ Κυρος τωρηγγύω" Ανδρες Περσῶι, ἥμιν 
ΕΝ, , Ν τ ᾽ . ᾿ σημαίνουσι σπεύδειν. Ἣν γὰρ φϑάσωμεν ἄνω γενόμε- 

“4 Ἂλ “ »"» ὅδ 

νοι, οὐδὲν τὼ τῶν πολεμίων δυνήσετωι. 
τ λ ε "»“ “)ς ᾿ 

Εἶχον δὲ οἱ Χαλδαῖοι γέῤῥω τε καὶ πτωλτὼ δύο" καὶ 
πὰ Χ »' “Ὁ »"» Ν 5 “ . 

πολεμιικώτατοι δὲ λέγονται οὗτοι τῶν περὶ ἐκείνην τὴν 
΄ ἐξ »“" 7 « 3 

χώραν εἰναι" καὶ μισϑο στρατεύοντωι, ὑπάτων τις αὖ- 
»Ἥ ΄ ΕᾺ ἌΝ Ν ΄ ἐρᾷ ΝΑ 

τῶν δέηται, διὰ τὸ πολεμικοί τε καὶ πένητες εἰνωι" καὶ 
Ν ς ΄ ᾽ ο΄ : 7 Νὰ - ς δο ͵ 

γῶρ ἡ χώρω αὑτοις ὀρεινή τέ ἔστι, καὶ ὀλίγη ἡ τὰ χρή- 
ΟἹ "» ᾽ , ἘΝ ἮΣ 

Ὡς δὲ μᾶλλον ἐπλησίαζον οἱ ἀμφὶ τὸν 8 

Κῦρον τῶν ἄ  Τιγρά ὺν τῷ Κύρω -πορευόμε 6 κρων, ὁ Τιγράνης σὺν τῶ Κύρῳ «πορευόμενος 

3 
μβατω ἐχουσω. 

φ᾽ 53 “» ὩΣ “ὟΝ «  Ν οτος 3 εἰπτεν, ᾿Ὦ, Κῦρε, ὠρ᾽ οἷσιϑ᾽, ἔφη, ὅτι αὐτοὺς ἡμῶς αὐτίκα 
Ἅ ΄ 7 ἃ ὟΣ 2 7΄ 2 ᾿ Ζ 

μώλω δεήσει μάχεσθαι; ὡς οἵ γε ᾿Αρμένιοι οὐ μὴ δέ- 
Ἂς Ἷ ͵Ζ Ν ε “» 3 Ν .“ἤ 2 "Ὁ ξωνται τοὺς πολεμίους. Καὶ ὁ Κῦρος εἰπῶν, ὅτι εἰδείη 

“» »ΩΝ 7 - ΄ Υ͂ τοῦτο, εὐθὺς τπαρηγγύησε τοῖς Πέρσαις ττωρασκευάςε- 
5 « ΕΣ "“" 3 ᾽ Ν « “, 

σϑαι, ὡς αὐτίκω δεῆσον ἐπιδιώκειν, ἐπειδὰν ὑπωγάγωσι 
ΠΝ 7ὔ ς 7 ον ἦ Ἐν 2 Ν τοὺς πολεμίους ὑποφεύγοντες οἱ ᾿Αρμένιοι, ὥστ᾽ ἐγγὺς 

εν ΄ “ δὰ ἢ. τὸ ᾿Ν πο » » 
ἡμῖν γενέσθαι. Οὕτω δὴ ἡγοῦντο μὲν οἱ Δρμενιοι" τῶν9 

Ὶ ε « 2 « ΓΑ 

δὲ Χωλδαίων οἱ παρόντες, ὡς ἐπλησίαζον οἱ ᾿Αρμένιοι, 
ἅς χὰ 75 5) “Ψ ΕΗ ς  ἀμδὴν, ΕῚ 7 

ταχὺ ἀλαλάξαντες ἔϑεον, ὥσπερ εἰώθεσαν, ἐπ᾽ αὐτούς" 

οἱ δὲ ᾿Αρμένιοι, ὥσπερ εἰώϑεσων, οὐκ ἐδέχοντο. Ὡς δὲτο 

συνηθροίζοντο] Ουε]Ὲ, ΠΡ] 6 χ ἡ9οί- 
ζετο Ῥτεοίεσε, 

7. παλτὰ] ΑἸάϊπα εἰ ΑἸτοτί, σελτὰ, 
δὰ ἴῃ ΑἸτογῇ, α ΤΌΡΕΓ ε (οτὶρῖαπὶ εἶ 
Δ] Ιεπᾶ τηᾶηὰ. ἀεϊηἀς ἐλέγοντο ψετίΐ 
ῬΠΠΕΙρΏ 5. 

ὁπόσαν «ι5] ἙἘαά, ρτίπηθ σὶς οπγΐτ- 
τάηῖ. ἀφίπάε οὐτὰ Ζευηϊο πολεῤικοί 
σε εχ Ομεϊξ, ἰοτρῇ ργοὸ τσολεμικώτα- 
76). 

ὀλίγη ἡ τὰ] Μυτεῖας ὀλίγιστα τηᾶ- 
Ἰεθας ᾿εξὶ ; ἀεὶ πᾶάθ χρήματα ναὶ ἄρτος 
ΟὈ]Ο5. ἱρίοβ. νεὶ δργογατη {γαξὶαβ ο- 
Ρείψφῃε τυδίοαβ ἤρηϊῆοδι. Νοῖει 
Ἠε]]επι σοσὰ πῇ 111. 4, 24. χρήματα ἀϊ- 
οἷτ, ᾳφθ88. 411] λείαν, ρτϑβάδπι, ἰτοτατη- 

416 Π]|, 5, 3. ἐλάσαι χρήματα. 
8. εἰπὼν ὅτι εἰδείη) Εαά, ρῥτίπιθ εἷς- 

σεν ὅτι ἤδη, 4186 σοτγίρεθας Μυτείας 
ἴα : ὁτιὴ διὰ τοῦτο, Μετῖατῃ ἐχρτεῆϊε 
ΡΒ ΕΙρῃυΚ οαπὶ Βυάἀοηῇ, Βοάϊ. στε]. 
εἴτι δέη σοῦτο αὐτὸς πάρηγ. ἸἰΌ6Γ Βτο- 
ἀβδὶ., ϑεαυθεηβ εὐθὺς εχ τηᾶγρίηθ 
ϑιερῇ. εἰ Οαε]ξ, αἀά!αϊ Ζευπα. 

ἐπιδιώκειν] Οαε]ῇ, σα πὶ ΑἸτοτῇ, ἤγη- 
οἷεχ διώκειν Πᾶθεῖ ; εχ εοάδτα νυΐρᾶ- 
τὰπὶ ὑπσάγωσι σοτγαχὶς Ζειης, 

9. τῶν δὲ Χαλδαίων] ΑἸτοτῇ, δὲ ὀῃχίτ- 
τ, ; 

εἰώϑεσαν]} τὰ εχ Ουεϊξ. ῥτο εἰώϑα.- 
σιν οσατὰ Ζευπῖο ἀδάήϊ : Ιάδτχ ἀεϊπάς 
εἰς κὐτοὺς δοάθφτῃ δυξίοτο Ροίαϊε. 
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διώκοντες οἱ Χωλδαῖοι εἶδον ἐναντίους μαχωιροφόρους 
3 Φ 57) ς ΄ δ τον 7 Ἂς 

ἑεμθενους ὠνω, οἱ μὲν τινες ὠὐτοῖς Ὡελώσωντες τῶχυ 
ΟῚ 4 ς 3... .ὃ7 ς ΄ οἷ 5 

ἀπέθνησκον, οἱ δι, ἔφευγον, οἱ δέ τινες καὶ ἑώλωσαν αὐὖ- 
(ον ἃς Χ 3 57 Ε ᾿ Ἂς, 37 

τῶν. Ταχὺ δὲ εἴχετο τὰ ἄκρα. Ἐπεὲ δὲ τὰ ἄκρω 

εἶχον οἱ ἀμφὶ τὸν Κῦρον, κωϑεώρων τε τῶν Χαλδαίων 
Ν 8.0 "ὦ ν, Ε 7 Ζ 5 ἧς 3 » 

τῶς οἰκήσεις, Ἀαὶι ἡσϑιάνοντο Φεύγοντως αὐὑτους ἐκ τῶν 

« δ «Ὁ ΄ 5 “ ͵), 

μου ἐγένοντο, ὠριστοποιέῖσαλαι παρηγγείλεν. 

» Ἂς 5.2 ἦν Ἔ ν -“ ς 7, ε » 
11 ἐγγὺς οἰκήσεων. ὋὉ δὲ Κυρος, ὡς σάντες οἱ στρωτιωτωί 

Ἐπεὶ δὲ 
5 Ψ ἊΝ 2] ς ΡΝ ς »" 

ἠριστήκεσαν, καταμαϑῶν, ἔνδγω αἱ σκοπαὶ ἧσαν αἱ τῶν 

Χαλδαίων, ἐρυμνόν τε ὃν καὶ ἔνυδρον, εὐθὺς ἐτείχιζε 
Ψ ᾿ Ν ᾿ Ψ ΕῚ ΄ Ψ Ε Ν᾿ ᾿ 

φρούριον κωι τὸν Ἰγρώνην ἐκέλευσε πέμπειν ἐπὶ τὸν 
Ζ 7 2 "5 ς 

πατέρω, καὶ κελεύειν πσαραγενέσϑωι, ἔχοντω, ὁπόσοι 
οΥ 23 » ΕἸ ε 

εἶεν τέκτονές τε καὶ λιϑοδόμοι. ᾿Ἐπὶ μὲν δὴ τὸν ᾿Αρ- 
΄ 7 7 Ἀ ᾿ ς δὲ Κὺ -“-Ὃ΄ »Ὕ 2 » 

ββένιον οἴχετο ο,ὙὝγελος᾽ ὁ σὲ υθος τοις τὐώρουσὶν ετεχιπ- 

ὧν, 
2 Ν ,7ὔ͵ 7 ἰὴ βΞ Ν » ΝΆ 

Ἐν δὲ τουτῷ προσάγουσι τῷ Κυρὼω τοὺς αἰχμωλωτους 

δεδεμένους, τοὺς δέ τινας καὶ τετρωμένους. Ὡς δὲ εἶδεν, 
Ἂς Ἴὴ Ν ᾽ ΄ -ς ΄ ἃς ᾿Υ 

εὐθὺς λύειν μὲν ἐκέλευσε τοὺς δεδεμένους, τοὺς δὲ τετρω- 
Ψ 5 ἃς δ: Ἂ [ή δῆ ν΄ 

μένους, ιὠτρους κωλεσῶς, ϑεραπεύειν ἐκελευσεν᾽ ἐπειτῶ 
Δ ὁ -“ 7) 2 . »7 3 ΄ ᾽ 

δὲ ἔλεξε τοις Χαλδαίοις, ὁοτί ἥκοι οὐτε ὡπολεσωι ἐπιϑυ- 
“ με 7 4 ων 5 4 ΑἸ ΩΆΑ Ὁ" 

ββων ἐκείνους, ουτε τολεέμειν δεόμενος, ωλλ εἰρηνήν σοιη- 

σαι! βουλόμενος ᾿Αρμενίοις καὶ Χαλδαίοις. Πρὶν μὲν 

οὖν ἔχεσι τὰ ἄκρα, οἶδ᾽, ὅτι οὐδὲν ἐδεῖσιϑε εἰρήνης" τὰ 

10. σα χὺ] Ρῃ Περι τάχει εχρτείς- 
ἢΠδ νιάδίυτ, τινὲς αὐτῶν ΑἸτοτί, 

εἴχεπσο)] 1ίᾳᾷ ῬΏ1]Ε]. τηᾶῦρο ϑίερῃ. 
Βοάϊ. Θυεϊξ, ῥτο εἶχον Εἀ 4, ρτὶ πιάτα πὰ 
εἰ ΑἸἰτογῆ, ἀεῖηάς ἀμφὶ Κῦρον ΑἸτοτῇ, 

11. ἀρισφοσποιεῖσι γα!) Ηος εχ Ουε] ἢ, 
δηποίανίς εἰ νιιϊραῖο ἀρισαοποιεῖν ὈΓΘΘ- 
ταῖϊε ΕἸΙ͂ΟΠετ : ἀεϊηάς ἠριστήκεσαν δὲ 
Ουε!ῖ. εοάσφτη ἃπποίαπίε. 

αἱ σκοπαὶ}) [τὰ Ουε]ξ, ουπὶ ΑἸιοτί. 
{εἀ ροῇ ἦσαν σε]. αἱ ογαϊῆι. σκοσωὶ 
Οοάϊσες Βιοάφὶ, ἀεϊπάς [ἰἀ6 πὶ Βτο- 
ἀδοὶ ᾿ἰδτὶ σκοπιαί, Βυάοηῆθ ροῖθρα 
οὐπὶ ΑἸτ, εὔνδρον. 

ἐκέλενσε)] Ουε!ῇ, ἐκέλευε---καὶ ἔχον- 
σώ. [ἐσ εη8᾽ λιϑοδόρεο, εχ Χεπορῃοη- 
τῖ5., ἢ. 1. δηποίανιε Ῥο]]ὺχ 7, 118: 
Βτοάφοι ᾿ἰῦτὶ λιϑοσόμοοι ᾿τροίθγεθῃξ : 
γαϊοκεηδγίαβ. ἀραὰ Ρίετίοπ. δά Μω- 
τίη Ρ. 254. λιϑολόγοι τηα]εῦδι ἸΘ δὶ. 

12. λύειν μὲν] Οὐ], μὲν λύειν, εχ 
εοάςεπι δάἀάϊτυτη δὲ ροΙΣ ἔπεισα ἃ Ζεα- 
πῖο. ἰάθπιὶ ἄν δηῖθ ἥκοι. νυ ]ρὸ ροῆ- 
ταπιὶ οὐ τ ; Πίης Τεο] αῆτ Ζεαπε, 

ἀπολέσαι) ΤὉτὶ Βτοάφοὶ ἀπελάσαι 
Οσαεῖῇ, ἀσελάσειν ---- βουλόμενος ττοιῆσαι, 

ὅχι οὐδὲν] Ομε]ξ, ὅτε οὐκ, ἀρὶπάς 
Δαπιίίηᾷ ἡμέτερα. 
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νν -- ... 4 9 » 5“ » Ν ΟΣ ἢ 7 

μὲν γὰρ υμέτερῳ ἀσῴφωλως εἶχε, τῶ δὲ τῶν Ἀρμενίων 
Ψ᾿ ΕῚ ΄ »Μ δ: Ὶς » ε) Ε 4 Ε Ν 

ἥγετε καὶ ἐφέρετε" νὺν δι ὁρῶτε δὴ, ἐν οἴω ἐστέ, Ἔγω τι 
. ΓᾺΡ, ΨΥ " δι, Ἀμὰ ᾿ 4 δ δι δ 

οὐν ἀφίημι ὑμας οἴκωδε τοὺς εἰληήμμένους, κ͵ὠὶ θιθωμι 
- δὰν , Ἢ -»“ 7 Ἄμε" 4 

ὑμῖν σὺν τὸς ἄλλοις Χαλδαίοις βουλεύσασθαι, εἶτε 
7 »“΄ .» 2 νἦἤ δ Χ 2 

βούλεσϑε πολεμεῖν ἡμῖν, εἶτε Φίλοι εἰνωι. Κῶν μεν πό- 
-- Ὁ ΄ « -»" 27 .“ 3 

λεμῦον αἱρησιθε, μῆήκετι ἥκετε δεῦρο ἄνευ ὄπλωῶν, εἰ σώω- 
»"ὄ͵ Χ Ν ἄς ων »Ὁ» »» "7 .« « ὡ 

Φρονειτε" ἥν δὲ εἰρήνης δοκήτε δέισϑιαι, ὥνευ ὅπλων ἥκετε 
ς Ὕ »ν Ψ διῶς νον Ἂ ΄ἵ 4 ᾽ 

ὡς δὲ καλῶς ἕξει τὰ ὑμέτερω, ἡν Φίλοι γένησϑε, ἐμοὶ 
͵ 9 -“ ς -“ Ἂ, 

μελήσει. Ακούσωντες δὲ ταῦτα οἱ Χαλδαῖοι, “σολλὼω 14 
Ἁ » Γ᾿ ὡς »“μ" 

μὲν ἐπαινέσαντες, ττολλὼ δὲ δεξιωσώμενοι τὸν Κῦρον, 
γ 3, 

ὠχίντο οἴκωδε. 
ε δ. Ὁ « ς 32) ο- "»“᾿ "ἃ 

Ο δὲ ὌἜΜΝΝ ως ὠμά τήν τε Κλησιν τοῦ ΝΑ κὺ 

καὶ τὴν τρᾶ ιν, λαίβων τοὺς τέκτονως καὶ τἄλλώ, ὅσων 

ὥετο δεῖν, ἧκε πρὸς τὸν Κῦρον ὡς ἠδύνωτο τάχιστω. 

᾿Επεὶ δὲ εἶδε τὸν Κύρον, ΚΥΩΝ Ω Κύρε, ὡς ὀλίγω δυνά- 15 

μξἔνοι ̓ τρουρεῦν ἄνθρωποι μὰψ τοῦ μέλλοντος, πολλὼ ἐπι- 

χειροῦμεν πράττειν. Νὺν γὰρ δὴ καὶ ἐγὼ, ἐλευϑερίαν 

μὲν μήχανασθωι ε ἐπιχειρήσας, δοῦλος, ἃ ως οὐδεπώποτε, 
2 ͵΄͵΄ ΕἸ " ς »"5»7Ἴ ΕἸ Γ΄. 

ἐγενόμην" ἐπεὶ δὶ ἑώλωμεν, σαφῶς ἀπολωλέναι νομί- 
»"»» ΕῚ ΄ ς ΕῚ ὧν 

σάντες, γὺν ἀνωαφαινόμεϑα. σεσωσμένοι, ὡς οὐδεπώποτε. 
δ Ὡς δὲ “ 3 δ Ἢ Ὁ Ὡς ᾺΝ “ὦ, 

Ο; γῶρ οὐδεπώποτε ἐπαύοντο σολλω κῶκῶ ἡμῶς «σοιουν-- 

Καὶ 16 
.« ᾽ ᾿ “ 3 “ 

ὁτί ἔγω, ὠστε ὠπελώσ'ωι 

4 -» 4, ἫΝ Ι 9 “ 3 Ν » 7 

τες, νυν Ἰὼ τούτους ἔχοντας, ὥσπερ ἐγὼ ηὐχόμην. 

τοῦτο ἐπίστω, τῶν ὧ Κύρε, 
7) 7 ὮΝ 

Χαλδαίους ἀπὸ τούτων τῶν ῴκρων, πολλωπλάσιω ἂν 
3 ΕῚ 2 ἴω ΝΥ 

ἔδωκα χρήματα, ὧν σὺ γὺν ἔχεις παρ ἐμοῦ" καὶ ὦ 

13. Κἄν μὲν] Ουε!ῇ. καὶ ἤν. ἀεῖπάς 
γειῦα ἄνευ ὅπλων Δ]ΙΕΤΟῸ ἰοοο ἀείαηϊ 
ἴη Ταπίϊπα εἰ ΑἸτοτξ, 

γένησθε) ΑἸά, 7.πι. ΑἸτοτῇ, γένοι- 
σϑε. 

14. παῦτα οἱ Χαλδαῖοι] πε}, οἱ ΣΧ, 
ταῦτα οτης ἀείηοερ5 τὸν Κῦρον. 

τἄλλα, ὅσων] Ουε!ῇ, ἄλλα ἕσων. 
Οτεροσγίας ἰπ Οοσητηεηΐϊαι!ς δὰ Ἠοῖ: 

ταορεηθπὶ Ρ. οοό. ἄλλα ὅσα εχ Ὦ, ]. 
Ἰαυάανϊτ. ἀεῖπάς νυ]ραίωτηῃ ἐδύνατο εκ 
Ομεϊῇ, πιυΐϊανιῖ Ζεμηε. 

15. ἑάλωμεν)] [τὰ δῖερῃ. δὲ Οὐεῖῇ, 
ἑάλομεν Ἐ44. ρτὶ πηάγατῃ τεροῖ ζεμηε ; 
ϑεαυδηβ σαφῶς οτηϊῆι Ταητίηδ. 

Οὗ γὰρ] Τυπεϊπᾶ εἰ Πῆηρε. Χαλδαῖοι 
ψοῦν, οἵ οὐδὲ ἐσταύοντο τγώποτσε. ἀςφιηςς 
πὔχιομιφε ΑἸιοτῖ, ἦν αρτα ἐοτίρῖο, 



τόο ΟΥ̓ΒῚ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝ, 

ς - Ψ 3 πε ταν ἘΠ) δ. ΝᾺ 7 Ἂ Ψ,. 
ὑπισχνου ποιήσειν ὠἀγωϊὼ ἡμῶς, ὅτ᾽ ἐλώμβανες τὰ χρή- 

ΕἸ ΡΜ 2, ξ ΄ 

μαώτω, ὠποτετέλεσταί σοι ἤδη" ὥστε καὶ τροσοφείλοντές 
27 7 5 Ἷ ἃ « “Ὕ 5 Ν 

σοι ὥλλας χωρίιτῶς ὠνωπεῷηνωμεν, ὡς ἡμεις γε, εἰ μή 
᾽ ᾽ ς5 57) ἘΜΈ Ὁ Ἂ δ 

κωκοί ἐσμεν, ωἰσιχυνοίμιεϑ᾽ ἄν σοι μὴ ἀποδιδόντες" οἱ καὶ 
3 δ 6 2 ἊΧ “7 » Δ. «“ Ν 3 ῳ 

ὠποδιδόντες οὐδὲν ἄξιον οὐδ᾽ οὕτω τὐρὸς εὐεργέτην κατώ- 
7 -“-“΄7 “ ε δῚ Ε] Ων 

17 λωμβωνόμεζα τοσουτον τσοιουντεςξ. Ο μεν Αρμενιίος' 

ταῦτ᾽ ἔλεξεν. 
ς ᾿ “ ὡς “Ὁ ͵ αὖ ἃ 

Οἱ δὲ Χαλδαῖοι ἡκον δεόμενοι τοῦ Κύρου, εἰρήνην σφίσι 
"“, ε “ ᾽ 7 5 Ι γ 

τοιησαι. Καὶ ὃ Κυρος ἐπήρετο αὐτοὺς Αλλοῦυ του, 
2) “ “Ὁ ὮΝ -“ ., ὦ -“ » 

εῷη, ὦ Χαλδαῖοι, ἢ τούτου γε ἐνέκω,, εἰρήνης νυν ἐπιϑυ- 
"-»- .) 7 5 “΄ ἣΝ ᾿ ἰωπὸ 3 

μέϊτε, ὅτι νομίζετε ἀσφαλέστερον ὧν δύνασθαι ζῶν, εἰρή- 
Γ᾿ 4 ἊΝ » » «ε ρον» " » ΓῚ 

γής γενομένης, ἡ τοολεμουντες, ἐπεὶ ἡμέις τ ἄκρῶ τάδ 
" 5) ς ΄ »“ δὼ ἢ 39 » 

ΙΒεέχομεν; Ἐφωσῶν οἱ Χαλδαῖοι. Καὶ ὃς, Τί οὖν, εῷη, εἰ 
δου εἰ ὧν 3 ΧΣ ΄ Ν Ἂ λὺ- 7) 

καὶ Φλλω υμιιν ἀγωϑὼ προσγένοιτο διὼ τὴν εἰρήνην . Ἐπὶ 
ἊΝ 5 "“" Ε ψ 7 Ὁ ἢ 5 

ὧν, εῷωσων, μώλλον εὐφρωινοίμεξ ὦ. Αλλο τι οὔν, εῷη, 
ἊΝ διὰ ς ἊῸὉ 7 » Θ᾽ »-» Ρ΄, 7 , 

ή, διῶ τὸ γῆς σπανίζειν ὥνγακγης, νυν πένητες νομίζετ 

εἰν! ; Συνέφασων καὶ τοῦτο. 

τ6. ἀναπεφήναμεν] 1τὰ εχ επιεπήλ- 
τίοης Βτγοάδοι ϑίερμαπαβ ἀεαϊξ, δα ἀ!- 
οεηῖθ το Βοάϊείαπο Ψαυΐρο ετγαῖϊ 
ἄν σπεῷ. 

μὴ ἀποδιδόντες ο] Μυϊραίαπι ἀσοδι- 
δόνα, εχ Ουεϊξ, σοττεχὶ, αὶ ἀεδίποερϑ 
ὦ καὶ οὐτὰ Δ πιῖὶπα Παῦεῖ Γοτρίμηι :; 
το! 4. Εαά. ᾧ καί. Μεοὰπὶ Μυτε- 
ἴὰς ἴλοῖῖ. ψεῖρα ᾧ καὶ ἀποδιδόντες---- 
΄σπαιοῦντες ΑἸτοτῖ, οαλ!ῆϊ, εὐ ἴῃ (πο. 
ἐς καὶ--τ-πσοιοῦντες ἴῃ ΤΊΔΓΡΊΠΕ ἱὰαρρὶεία 
[ηϊ, 

17. ταῦτ᾽ ἔλεξε] Ουε], σοσαῦτ᾽ Ὠὰ- 
Ὅει ; ἀεῖϊπάε ἄλλο σι οὰπὶ πηεπᾶ εἴ 
ΛΙιοτῖ. Ππαρεῖ, ααοά ἸΙάεο ἀδαπηπανὶὶ 
Ζευπε, ᾳυοά διὰ ᾿πιε]}Πρὶ ἢ. 1. ποπ 
Ροήῃι, [εἀὰ εχ {επαδηι 5 ἕνεκα ἢὶ 
τερεϊεπάστη, αυοά βεῖὶ πὸη ροῖῆξε 
Ραϊαθαί. Θιυοά ἢ πηδοὰπὶ ἄλλο τι 
ΡῬΓΟΌανεγβ, [πα] ὰ]6η85 εἰἰὰπη γε Ροΐῖ 
τούτου αὐτὰ πε], οτι οὐ τε πάυτη. 

γενομένης Οὐτη γινομένης Ῥτοδε Πα 
Ουεςὶῇ,. τααΐανὶς Ζευηε : Ἔχ δοραδπὶ 
τεῶζε ἄν ροῇ ὠσφαλέστερον Δαα!άϊ{, 
ϑεφαξηῖία πηΐγα ἴῃ ΠΡ γῖ5. νἱτοία τα- 
Ρογαηΐαγ, ῬΒΠΠΕΙΡΏι5 ἐστὶ ἡμεεῖς τάδ᾽ 

Τί οὖν; ἔφη ὁ Κῦρος, 

8) ἔχομεν" "ἘἜφασαν----σί δ᾽ ἔφη, νετιῖζ, ἂαξ 
εἰ (οτρτατα ἴθ ΟΕ], πη ααυοά δὲ 
δἀάϊτατη ροῆ ἐπεὶ ἐχῆδὲ ἴῃ Ουε]. 
Αἱ ρῥγίπηβ Εάά. ἐσεὶ καὶ ἡμεῖς ταῦτ᾽ 
ἐλέγομεν, τἄλλα ἔχομεν ἔφασαν. ϑ8τε- 
Ρμᾶηὰβ. αἰϊσαδὶ ἰασὶ αἱ ἐσεὶ ἡμεῖς 
τἄλλα ἔχομεν ΟΥ̓ΪΠΠ5 οεἴει5, 6118 
᾿ρία εἰ ΑἸτοτῇ, τὶ Γοσιρῖατα. [δοη- 
οἰανὶὰ5 εχ νυϊρατγὶ Ἰεξιϊοηα ἤδης 6χ- 
(ςυ]Ἱρίετγαι : ἐπεὶ καὶ ἡμεῖς ταῦτα λέγο- 
(εν οἵ αἱ ἄκρα ἔχομεν, ἔφασαν οἱ Χ. 
Βυάεπῆς ᾿ἰὈεγ ἐσεὶ ἡμεῖς τἄκρα ἔχο- 
μεν: ἔφασων. αιᾶπι ᾿εξλϊϊοπεπὶ τεσερὶϊ 
Ηυτοῃϊπίοῃ. ἐπεὶ ἡμεῖς τἄλλα ἔχομεν 
Βοάϊ]. εἴ ἱπίεσ ᾿ἰηεα8 σὰ δὲ λέγομεν 
αὐάϊίϊα Παῦεῖ, 101] Οπεϊξεγυιδηὶ 
Τογὶρταγατη τεσερὶξ Ζεαπο, Ἔχοερία 
τἀτηθη ραγιΐοῳϊα δέ: εαπὶ ουτὴ Βυ- 
ἀεπῆβ ΠΙὈτὶ Ἰδέλίοπα ΠΧ τηι15. Ρτϑο- 
εαηῖε ὉΝ εἰκίο. 

18. Τί οὖν] Εχ Οὐε!ῇ. σί δ᾽ ἔφη 
Ζειηε ἐεάϊτ, φυοά εἰ ἱρίδ ρῥτγϑίαϊε- 
τ, ΄υοηϊαπη πὰ ἔογπιϊα σοηο]α- 
Ποηὶ πηᾶϑὶβ νἱ ἀείαγ ᾿πίεγνίγε, 
, Ἔσι ἄν) Οπεὶξ, οὐπὰ ἰἴργο Βτοδθϊΐ 
ὅτι ἄν, 
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“ δ 3 .«- - ΓΟ ς ΝΣ 

βουλοισιϑ᾽ ἂν ἀποτελοῦντες, ὅσιωπερ οἱ ὥλλοι ᾿Αρμένιοι, 
ϑῷὼ» ὦ δ΄ Ἂν ϑ. Ἂν μλ ἴων 3 7 ιν ΕΝ 

ἐξεῖναι ὑμῖν, τής Αρμενίως γῆς ἐργάξεσϑαι, ὁπόσην ὧν 
᾿᾿ 3, ε -“ 3 7 Ὁ: 

ϑέλητε ; Ἔφασαν οἱ Χωλδαῖοι, εἰ τοιστεύοιμυεν μή ἀδι-- 
͵ ῚῪψ 3 7 Ζ ἡ εὐ 3 

κήσεσϑαι. Τί δὲ σὺ, ἔφη, ὦ ᾿Αρμένιε ; βούλοιο ἄν σοι 10 
ἣ “Ὁ 3 Ψ “ 3 “ἢ ΕῚ ΄ ἂς 

τὴν γὺν ἀργὸν οὖσαν γῆν ἐνεργὸν γενέσιγωι, εἰ μέλλοιεν τὼ 
- "-"- « 5 ς 7 

νομιζόμενω [τταρά] σοι ἀποτελεῖν οἱ ἐργωζόμενοι ; ΓἜΦη 
φὍ’[ιο’» ᾿» νᾳ-, ἢ, » Υ ΠΝ Ὰς Νὰ δ 

ὁ ᾿Αρμένιος ππολλοὺ ἂν τοῦτο τρίασϑ αἱ" πολὺ γὰρ ἂν 
3 “ Ν ΓΙ - “Ὁ ΕΝ 5. 

αὐξάνεσθαι τὴν ταρόσοδον. Τί δὲ ὑμέϊς, ἔφη, ὦ Χωλ-20 
»ο“ ᾽ 2 ΕῚ 3 ΕΣ 2 ΕΝ 5 “ς΄ 4 

δαῖοι, ἐπεὶ ὄρη ἀγωθὼ ἔχετε, ἐϑέλοιτ᾽ ἂν ἐῶν νέμειν 
“" ᾿ μα κα τ 3 -:οςν εἶ ε τὸ ὌΝ 

ταυτῷ τοὺς Δρμενίους, εἰ ὑμῖν μέλλοιεν οἱ νεμοντες᾽ τῶ 
5 »Μ" 77 « "ο“΄Ὁ΄ Ἂς 

δίκαια ἀποτελεῖν, [Ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι" πολλὰ γὰρ 
ΕΝ » -Ὁ , » Ἀλ "“ ἣν Χ 3) “5 

ἂν ὠφελέσϑαι, οὐδὲν τσονοῦντως. Σὺ δὲ, ἔφη, ὦ Αρ- 
΄ ΓΎ. Ἄν: »“ ᾿ » " 5 ᾽» 

μένιε, ἐθέλοις ἂν ταῖς τούτων νομαῖς χρήσϑαι, εἰ μέλ-- 
3 »" : ὃς, ᾽ 

λοις, μικρὼ ὠφελῶν Χωλδωίους, πολὺ πλείω ὠφεληϑή- 
ὮΝ 3 3, 3 ΕἾ ΩΝ 

σεσϑαι; Καὶ σφόδγω ἂν, ἔφη, εἴπερ οἰοίμην ἀσφωλῶς 
» ΕΣ “ 5) 5 ἯΝΑ ᾿Ν. ΄ ΕΣ ὌΠ “. 

νεμειν. Οὐκουν, εῷη, ὠἀσφωλως ὧν νέμοιτε, εἰ τῷ οὐιρού 
" ᾿ δ ΄ ὙΠ Ὁ 9 
ἐχοιτε σύμμωχω : ΕφΦη ὁ ᾿Αρμένιοις, ᾿Αλλὼ μὼ Δί᾽,21 
2) ε »Ξ“᾿ ᾽ )΄ς ς »“.σ0 ΕἸ κ»ο ν᾿ γ΄ 

ἐφασαν οἱ Χαλδαῖοι, οὐκ ἂν ἡμεῖς ἀσφαλῶς" ἐργαζοί- 

βούλοισϑ᾽ ἄν] ἘάΔά. ρῥτίπιεο ἄ (1ὰ εῇ 
3) βουλ. ἂν ρτίπτὰβ ϑιερῃδηιϑ, δα άϊ- 
ςεηῖς απεῖξ, οπιῖῆε ἤ. ἀεϊπάς οἱ ἀἄλ- 
λει ᾿Αρμένιοι Οὕτῃ ϑίερῇαπο οχ ΠΌΓΟ 

Βτοάξοὶ εἰ Οε]ξ, Ροία!, σα πὴ ταί! λδο 
ἙΕάά. ἄλλοι οπητίαπῖ, εἰἴατὴ ΑἸτοτῇ. 
Πεσγ ἄλλο, εἴ ἀεϊπάε γῆς ἃὉ αἱϊθπᾶ 

᾿ αὐάϊτα πτᾶηὰ Ὠδδεῖ. 
ϑέλητε] [ὰ ἐχ συεῖζ. Ζειπε ῥτὸ 

βούλησθε, αἴ οταῖϊο νατείατγ, 
19. βούλοιο ἀν σοι] Ταηῖϊπα βούλει 

ἄν. Ιἤπρτ. βούλοἑ ἄν. Βτοάξθὶ ΠΠὈΕΥ 
βούλει ἄν σοι. (σας! . βούλοιο ἄν σοι, Π- 

ἀξ σο; σὑ τη Ζεαπίο Δα] ΠΧΙ 15. 
ἀργὸν] Ταπτῖηα ἀργὴν οὐτὰ πε] 

οἱ Ἰιῦτο Βτοάδβοὶ, ἴῃ αυο ετγαῖ ἐστὶ ρα 
πὴν νῦ» ἀργὴν χώραν οὖσων, γῆν ἐνερσγόν. 
ΑἸτοτῇ, ἀσγὴν ἐνεργὸν τσοιῆσαι γενέσιγα!:, 
ἈΡῚ νευθαπη ποιῆσαι ΓἀρΡοἤτ5. ραπ- 
ξιῖ5 ἀάπηπαῖασ. (ΟυεἸ]ῇ.- ἀργὴν οὖσαν 
χώρων, ἰνεργόν. ἀπάς χώρων τεσερὶξ 
Ζευπε. δ 

[παρὰ] σοὶ] Οαπὶ Μαυτείο Τβοϊυῇ 
ἔσαρά, ϑυηΐ τὰ νορειζύμοενα,, 38 ἀεῖη- 

ἀε σὰ δίκαια ἀϊοαπίυτ εἰ σοι ροτγεϊηδξ 
Δ ὠποτελεῖν. Λιιουλατη δηΐα ἐργαω 
ξόμενοι ἴτι σα ο] ἢ. οοττεξον δάά!άϊε. 

20. ἐθέλοι] “απτίηᾶ εἰ ϑέλοιε᾽ εξ 
ἤατῖπὶ Βα. ῥγιπγ86. εἰ ϑέλοις Πα ΒΘηϊς 
Βεαθεη5 μέλλοις εχ Ἑάϊτίοης (δῆ). 
εἴ 58ῖθρῇ. ρῖὸ μέλλεις τοσερὶ Ζευπδ. 
Απῖς ἔφασαν ῬΠΠΠΕΙΡ 5 σῴφόδρω [οτὶ- 
Ῥίατηῃ Ἰερὶὶ εἴ νεσχιῖτ. 

εἴπερ οἰοίμην) ᾿τὰ ϑίερῆϑηθβ. οὰπὶ 
ΠΌτο Βτγοάϑο εἰ (δῦσα! ᾿η Εάϊτοπα 
Ροΐβετγίοσαε ἰουρῇς : ΑἸάϊπα εἰ οἰοίμην 
ἐσφαλὲς νέμειν, αποά ἐχρτεῆϊε ῬΗ1]ε]-" 
ΡὮ 5. εἰ οἰοίροην ἀσφαλῶς ΒΟοΑΪ. εἰ Α]- 
τοτῇ. εἰ ἡμῖν ἀσφαλὲς οατὰ 7 π||π8, Βαὰ- 
ἀεπῇ εἱ στε], ἀδάϊ Ζειηθ : 408 ἰδ. 
ξῖῖο ροῦῆει ἢγλ]ΠΠΕγ ῥγοῦατὶ, ἢ οοηάϊ- 
τοποπι δα] αηξίατα μᾶπο Παθεζεῖ εἴ γὴ 
ἡμῖν ὠσφαλές. 

οὐκοῦν, ἘΦ] Τυπίϊπα, ἔπηρτ. ΟΘπεΙ 
ἔφη οταϊτταπτ, ἀεῖϊπάς ἔχοιμεν Βαθεηΐς 
ΑἸτοτῇ, ἀσφολῶς νέμοιτε οτη!ο ἄν 9 
ἰπῃ Ουεϊζ, νέμοοντες εἴα αἷς Ζθιαῃθ. 

Μ 
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9. τὰ Ν ͵Ζ 5 3 ὑπ ἣν Ν ε “4 Ψ 

μεσω μὴ ὁτι τὴν τούτων, ὧλλ οὐδ ὧν τήν ἥμετεραν, εἰ 
Ε δ ΘΆΣΟΝ ζ΄ 3} . “7 

Ε, δὶ υμῖν αὖ, εῷη, τῷ ὠκρω 
τ ἘΝ “ὝἯ 9, 

ἡμῖν κωώλως ἔχοι. 

[πε Ἂς "7 »᾽ 

ουτοι τῷ Φκρῶ ἔχοιεν. 
7 ᾿ “ Ἀ 3) 

συμμώχω εἴη; ὐυτως ὧν, εἐῷεσαν, 
Ν ἊΝ “9 "7 εὐ εῚ “Ζ, 3 δ δ ζῶν κΥ “ϑ" 

᾿Αλλώ μὼ δι, εῷη ὁ Ἀρμένιος, οὐκ ὧν ἡμῖν αὖ κωλως 
5 ὅν δ ἀδὴ 7 7 ἐις 57) “7 

εχίοι, εἰ οὐυτοί τπαρωλήψνονται παλιν τῶ ὥκρῶ, ὥλλως τε 
᾿ ΝΕ ΄ ς “ Ὧν « " 

22 και τετειχισμενω. Κιὴ ὁ Κυρος εἰπεν, Οὑτωσὶ τοίνυν, εῷ, 
32 Ἂ » “. ΄ « »“"» Ἂν 57 Ψ 5" ἊΝ Ζ 

εγὼ τποιήσω" οὐδετέροις υμῶν τῶ ὠὡΚρῶ, παραδώσω, ὡλλώ 
« "-“-“ 7 5 ,7ὕ Ὰ 5 "» ς τες ς “ 

ἡμεις φυλάξομεν αὐτά" κἀν ἀδικῶσιν ὑμῶν ὁποτέροιουν, 
᾿ς ο ᾽ κξ ς οὺ ΤΥ ΘΙΝΉ" 

συν τοῖς ἀδικουμένοις ἡμεῖς ἐσόμεϑα. 
ε 5... 92 -“Ὕ » 7 2 ,ὔ 9) 

Ὡς δὲ ἥκουσαν ταῦτω ἀμφότεροι, ἐπήνεσαν, καὶ ἔλε- 
.- “ἶ Ἀ Ζ ς {ιν ἐς ΄ Ν 

γον, ὁτε ουτως ὧν μόνως ἡ εἰρήνη βεβαία γένοιτο. Και 
Ξι Ὁ ψ, ὋΣ Ν᾿ μι δ ζω Ν 

ἔστι τούτοις εὐόσῶν Κωὶι ἔλωβον ῶντες τῶ τιστῶ και 
3 Ψ ᾿ 9 Ζ Π Ἦ " Γ' ὧν 

ἐλευθέρους μὲν ὠμῷοτερους ὠπ᾽ ἀλλήλων εἰνώωι συνετί- 
2 Ζ ᾽ κῃ 3 ζ ΕΣ 

ϑέντο, ἐπι γωμιωὼς δὲ εἰνωι, καὶ ἐπεργωώσίιως, καὶ ἐπινο- 
7 7 Ν Ἂ » Ε ς 

μίας" καὶ συμμαχίαν δὲ κοινὴν, εἴ τις ἀδικοίη ὁποτε- 

29 

δι. ἘΠ δ᾽ ὑμῖν αὖ] τί δ᾽ ὑμῖν αὖ [οτὶ- 

Ῥίαπι νεγῖϊς ΡΏ]ΕΙρυ5. Αητε Ζευ- 
πἰαπη εγαὶ ἐἰ δ᾽ ὑμῖν ἄν. ἀεἰπάς εἶεν 
Οαε . 

᾿Αλλὰ μὰς---- ̓ Δρμένιορ] ΠῸΟ οὐῆϊ 
Ζαηῖηα. ἀεϊπάε αὖ καλῶς ἐχ ΡΏΠΠΕΙ]. 
Οσαυεϊῇ. εἰ ΑἸτοτῖ, Ζεαπα. Απίῖρα γαῖ 
νῦν καλῶς. ϑεαθξῃβ πάλιν Μαηῃιϊηὰ 

οΟὔίῃτι. 
22. ποίνυν, ἔφη) Ηοος οτάϊπε ουπὶ 

Ουεὶῖ, Ζευης ἔφη οοἰϊοσανῖς. Βαά. 
νοῖ τυοιήσω το)ϊοϊαητ : ἀεῖπάς οὐδετέ- 
φοις ὑμῖν Εαά. ΡΓΙΠΊ8Θ. Ροῆεα ὁπότεροι 

(οπλο οὖν) ἡμεῖς ἐσόμεθα. Νυϊπο ΠΕ 
ἐσομι. ἡμεῖς οτάϊπε ᾿ηνοτίο. 

23. ταῦτ᾽ ἀμφότεροι) Οτάϊπεη ἴη- 
νεῖ Οὐε], (δαυθη5. ὅτι ἐχ 10 τὶ5 
Βτοάθοι, Οδρτὶεὶ. Βοάϊ. σποὶῇ. δάα!]- 

ἴατῃ εἴ. 
ἄν μόνως} Ἰ)εάϊ (αε]ῇ, [στρταταμη. 

ψυϊξο εταῖ ἂν εἴη μόνως εἰρήνη βεβαία. 

1π Αἰιτοτγῇ, βεβαίως εἴ, νυϊραῖο [ἀργὰ 
[οτῖρῖο. 

ἔδοσαν καὶ ἔλ.] ΟΕ}, ἔλαβον καὶ ἔδο-: 

σόν. 

μφοτέρους] Οταϊτῖς Δ]ιογῇ. εἴ σὺν- 
ἐφ. εἶναι ἀείησερ5 Παδεῖ: Ροίξεα ὑσπερ- 
γασίας ΑἸάΐηα, Ψεταπὶ ἐσσεργ. ΟὈΠὶ 
ἐσινομεία εχ Ὦ. 1. τοῖα]ῖς ῬΟΙΙχ 7, 

142. 
συμμαχίαν] Εχ Οσᾳαεϊῇ. εἰ πγατρὶπε 

ΒΙΘΡἢ. [ϑοποϊ]. ἐσισυμρ. ἀεαάϊς Ζεαης, 
404 τοϊοοῖς νεῖ Κα, ααοηίατη ἐσι- 
συμμαχία αἀϊσαῖαγ ἐδάδτη, α0ξ8 συρι- 

μαχία κοινή. Τοσὺβ ἴῃ Ερίποϊα ΡΗΪ- 
Πρρὶ ἃρ04 Π)οτηοἤ πεηεπὶ Ρ. 160. υ8] 
ἐσισυμν «χία Ἰεριτατγ, ναγῖαγ τἀ ἢ 
πη ΠΡ τ5. ἰστῖρτῖβ. Ψετγαπὶ ἢ ἐσιμαχία 
εἰ ἰοοἰεῖας. δε }}}1 δά ρμτορυ]αηάδιη 
ποδία πὶ ᾿π) τᾶ ΠΊ, Εοαὰ6 αἰνετία 8 
συμραχίῳς ἂἴ νας ΒοΒο]αες ΤΠὰ- 
σγάϊαϊ!ς 1, 44. ἴπετγις δτίατη ἰοτιαῆςδ 
ἐπισυμμαχίω ἀϊνετία ἃ συμμαχίᾳ κοινῆ, 
Ναπι Ουτὰβ. ροιζα ῆἴξε {Πρ ϊατὶ ΠῸΪ 
συμμωχίων Δ Ατπγδη 5 εὐ ΟΠ] ἀςοὶς 
νιξὶῖβ : τὰ αὐ ὮΙ σοηῖγα ν᾽ξζογὶ5. συμο- 
μαχίαν ἱπιρ] ογατεηῖ, αυοῖϊε5. δ8 υτὶ 
γε! ]θηῖ. Κυνὴ ἰρίταγ εξ συῤιμα χίᾳ 
Πα ῥγοσαα νάετὶ ροίῃι, ἴτὰ ταῖηε 
ατ ὨοΐΊυπ) τἀητα ΠῈ ἰΠ] τε Ρτοραὶ- 
ΓΕ ϊαΓ, ΠῸΠ ΨνΕΓῸ ρτονοσδηῖωγ. Αἴ- 
46 ε]υἱπιοάϊ ἔοτῖς ἔθ. ἔαετγὶτ ἐσι- 
συμμαχίω κοινὴ αἰξῖαπη. Ιῃ Οπεῖξ, 

ἰάῦηθη ἐπὶ συμμαχίων [οτὶρίαπι εἴ ; 
εἰ ἀειηἊε. τυοτέρους, οοτγαέϊατη ἴτᾶ- 
ΠΊΕ ; ὁποτέρου του ΑἸάϊηδ, ὁποτέρους 
1Πηρτ. ὁποτέρου; που ἃὰϊ τὸν ἰἰοτὶ 
Βτοάδε. 
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θουσοῦν. Οὕτω μὲν τότε διεπράχϑη᾽ καὶ γὺν δὲ ἔτι 24 

οὕτω διαμένουσιν αἱ τότε κύμ σώρ συνθήκωι Χαλδαίοις 

καὶ τῷ τὴν ᾿Αρμενίαν ἔχοντι. Ἔπεὶ δὲ αἱ συνθῆκαι 

ἐγένοντο, εὐθὺς πον τε ἀμφότεροι. προθύμως ὡς 

᾿Επεὶ δὲ 25 

ἑσπέρα τροσήει, συνδείπνους ἔλαβεν ἀμφοτέρους πρὸς 

κοινὸν φρούριον, καὶ τὼ εἐπιτήδειοω, συνεισήγον. 

ἑαυτὸν, ὡς φίλους ἤδη. Συσκηνούντων δὲ, εἶπέ τις τῶν 

Χαλδαίων, ὅτι τόὶϊς μὲν ἄλλοις σφῶν πᾶσιν εὐκτὼ ταὐτῷ 

εἴη" εἰσὶ δὲ τινὲς τῶν Χαλδαίων, οἱ ληϊζόμενοι ζῶσι, καὶ 

οὐτ᾽ ἂν ἐπίσταιντο ἐργώζεσϑαι, οὐτ᾽ ἂν δύναιντο, εἰϑισμέ- 

νοι ὠπὸ τπσολέμοου βιοτεύειν" ἀεὶ γὰρ ἐληϊζοντο ᾿ ἐμίσθο- 

Φόρουν, πολλώκις μὲν ταρὼ τῷ τῶν Ἴνδων βασιλεῖ, (ταὶ 

γὰρ, ἔφασαν, ττολύχρυσος ὁ ἀνὴρ) ττολλώκις δὲ καὶ παρ᾽ 

᾿Αστυάγει. Καὶ ὁ Κῦρος ἔφη, Τί οὖν οὐ καὶ γὺν παρ᾿ 26 

ἐμοὶ μισϑοφοροῦσιν; ἐγὼ γὰρ δώσω, ὅσον τὶς καὶ ἄλλος 

πλεῖστον δήποτε ἔδωκε. Συνέφασάν οἱ, καὶ πολλούς 

γε ἔσεσθαι ἔλεγον τοὺς ἐθελήσοντας. 

Καὶ ταῦτω μὲν δὴ οὕτω συνωμολογεῖτο. ὋὉ δὲ Κῦρος 27 
εὐ Ὁ ἐ Ν ἀλλ κὐε δον ἃ ᾿ ᾿ ὁ, Περαῖος δά 
ὡς ἤκουσεν, ὁτι σπτρὸς τὸν Ινδὸν πολλάκις οἱ Χαλδαῖοι Ἰυάοταπὶ 
᾽ ͵ 5 ἐς ΣΕ ΤῊΝ τεβετῃ ἂς 
ἐπορεύοντο, ἀνωμνησϑεὶς, ὅτι ἤλϑθϑον σαρ αὐτου κωτασκε- φεουπία ἱπ 

᾿ Ξὸ 6111 [ἀπὶ- ͵΄͵ 5 ΄ 3 7] 7) 

ψόμενοι εἰς Μήδους τῷ αὐτῶν ἀ αὐ καὶ ιονΤΟ τὰς ταυῖαο 
ΠῸϊ ἀαπάα 

πρὸς τοὺς πολεμίους, ὅπως αὖ καὶ τὼ ἐκείνων κατίδωσιν, ταϊτεῖτ, 

ἐβούλετο μια εἰν τὸν ᾿Ινδὸν τὰ αὐτῷ πεπραγμένα. Ἤρξατο 28 

24. μὲν τότε] Εχ Ουε]ῇ, οὖν Ἰηίετίε- 
ταὶς Ζεαπε : ἀεϊμμάς γεγένηντο (πε, 
Ροβεᾶ συνετειχίζοντο ἐμφόπεροι ΑἸτοτί, 

26. ταροσήει) (ποι. πσροσείη. 146 ΠῈ 

συσκηνούντων ἀςράϊτ σὰΠῚ ΤΔΓΡΙΠ6 
ΘΙΕΡὮ. ΡΓῸ συνδειπινούντων. [τὰ ΠΟΙΕΓ 
ΔΙΙΌΪ αι εοάεπὶ νέῦρθο, εἴ ΒΊΩΙ 
διασκηνοῦν. ΡῬοΐῖεα ταῦτ᾽ εὐκπὰ (πε}Ὲ, 

οὐτ’ ἄν ἐπίσταιντο)] Ουε]ῇ, οὐτ᾽ ἐσί- 

στανται. ϑίερῃδηυβ οὐδ᾽ ὧν ὈΪ5 ἀφάϊε. 
ἀεῖπάε ἢ ρῖὸ καὶ εχ Ουε]ΐ. ἀεάϊ πη 
οὔτ Ζειπῖο. ; 

τσολλάκι51] Ἀπιίεροπίαπι νυἶσο καὶ 
Ζραπμα ἰεοϊαῆῖ, ἐρὸ οὐτῇ ΡΏ]]ε], 

Οαεῖγ. εὐ ΑἸτονῖ, οι. σῶν ἐχ ΟΕ], 
Δοροῆηε, τορλύχρυσος ἀνὴρ ΑἸτοτῖ, 

26. ττολλούς γε] Ταητῖπα γε τα Πε, 
27. ττολλάκ;ς)] ΟμεἸ. ροΙ ὅτε ςο]- 

Ἰοσδῖ. 
κατασκεψόμενο])] Θυοΐά ε ΡΒΠΕΙΡΠΙ 

νοτήοπς ἀεάϊτ ϑιθρῆδηι5, τοοερὶ ἴῃ 
Ἰοσα πὶ να] τὶ κατασκεψάμενοι. Ῥαυϊο 
δ ηϊεᾶ ἔοτις οἱ τας αὐτοῦ ρτεοβατεῖ, αξ 
{εξϊ. 30. ὁ τσαρ᾽ ἐμοῦ, Ἰοσαῖῃβ τηδ08. 

σὸν ᾽᾿Ινδὸν] ΠΠς οαπὶ Ταπτίπ Βα- 
ἀεηῆς ΠΠΌογ οαλιττῖτ, ἀθίηάς ἑωυφῷ 
σαεὶξ, 

ΜΖ 



τόά ΟΥΒῚ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΑ͂Ι 

Ξ Ψ »ὝὟ ΠΥ 2 ψ΄ 9) - - ς ᾿ 

οὖν λόγου τοιοῦδε" Ὦ, Αρμένιε, ἐῷη, καὶ ὑμεῖς οἱ Χαλ- 
»" ΒΩ 7, ὍΝ. ᾽ Ν [] ΄»“-" 2 ᾿»οσ ᾿ »»: 

δαῖοι, εἴπατέ μοι, εἰ τίνου ἐγώ νυν τῶν ἐμῶν ὠὡποστελλοιμι 
Ἂς Ἂς 2 δ ἼΑ Ἧι Σ “Ν « οξ «͵ 

πρὸς τὸν Ινδὸν, συμπέμψναιτ ὧν μοι τῶν υμέτερων, οἱ-- 
δ ΡΟΝ ἐφ ς Νὰ ς “ ὉῸΟ 7 “ὔ 

τινες αὐτῷ τήν τε ὁδὸν ἡγόντο ἄν, καὶ συμπράττοιεν, ὥστε 
Ϊ ᾿Ξ Φο ἯἈἿἽ “»»4 » ἘΝ “ ͵7 » ΝΟ 

᾿" γενέσαι ἡμῖν πωρὼ τοῦ ᾿Ινδοῦ, ἃ ἐγὼ βούλομαι; ἔγῶ 
ἊΝ ͵΄ ν “ “ Χ ἘΠ» 

| γὰρ χρήμωτο μὲν προσγενέσιγαι ἔτ ὧν βουλοίμην ἡμῖν, 
«“ 3 5 " ὉΠ σεον ἤ 
ὕπως ἔχω καὶ μισϑὺν ἀφϑόνως διδόνωι, οἷς ἂν δέη, καὶ 

.»-“, Ν ,»“, "» Ρ ἿΝ 3 “Α 

τιμῶν καὶ δωρέϊσολαι τῶν στρατευομένων τοὺς ἀξίους" 
Ψ Ἂ Ν Ἐν 7 « 5 ἐν, ΄ 

τούτων μὲν δὴ ἐνεκω βούλομαι ὡς ἀφιϑονώτωτω χρήματα 
5) “ Ν 7 ζ » Ν « ἊΨ 

ἔχειν" δέσθωι δὲ τούτων νομίζω. Τῶν μὲν ὑμετέρων 

ἡδύ μοι φείδεσθαι: Φίλους γὰρ ὑμᾶς ἤδη νομίζω" 

20 παρὸ δὲ τοῦ Ἴνδοὺ ἡδέως ἂν λάβοιμι, εἰ διδοίη. Ὁ 
ἊΣ “) τ Ψ ξς ΣῊΝ « ,Ζ. δ ἊΣ 

ἍΝ οὐν ἀγγέλος, ὦ κελεύω ὑμῶς ἡγεμονῶς δοῦνω! καὶ 
Ψ' 5 ᾿ 3 »Ὕ ἐδ Ὧἱ 

συμπράώκτοροις γενέσθαι, ἐλθὼν ἐκεῖσε, λέξει ὡδε" 

Ἔπσεμψέ μὲ Κῦρος, ὦ Ἶνδε, πρός σε Φησὶ δὲ προσδεὶϊ- 

σϑαι χρημάτων, προσδεχόμενος καὶ ἄλλην στρατιὰν 
! 3 ᾽ ᾿Ψ Χ Ν τ 4“ Ἂ εὴ 

οἴκοθεν ἐκ Περσῶν" (καὶ γὰρ προσδέχομωι, ἔφη) ἣν οὖν 

αὐτῷ πέμψης, ὁπόσω σοι προχωρεῖ, φησὶν, ἣν Θεὸς 
9 ἊΝ ἊΑ ἊΝ ϑινον τον 7 "“" -, 

ἀγωϑθϑὸν τέλος διδῷ αὐτῷ, πειράσεσθωι ποιήσαι, ὥστε 

ἢ σε νομίζειν κωλῶς βεβουλεῦσθαι, χωρισώμενον αὐτῷ. 

᾿Αρμένιοι: εχ εοάοχ εἰ ΑἸἰτοτγί, ὦ Χαλ- 
δαῖοι ἀεάϊε Ζεαπο. ὕεια εἴπατέ μοι 
οααῖτς ΔΙιϊοτγῆ, ΠὈεγ. 

νῦν σῶν] Ἐχ Ουε!ϊξ, νῦν δἀάϊάϊ πγι5 
συσπὶ Ζευπίο : ἀείηάε ὠσποστελλοίμην 
Ουεῖ. τη ΑἸτοτ. εἰ ὠσοσεέλλοί μην. 
{εἀ η εἴ ν 'πι Ὁ αἰϊεηα τήϑηὰ [οτὶ- 
Ῥῖθ Τπτετδθ, εἴ ἡ [α1ῖ 4118 ΠΠεγὰ, 

αὐτῷ σήν σε] Ταητῖπα αὐτῶν; (σαε]ξ. 
σε οτηϊῆί. 

σαραπευνομένων) Μάᾶτρο ϑίερῃ. συ- 
στρατευομένων. 

μὲν δὰ] πῃ πεῖ, μὲν οοττγεξϊοῦ δά- 
ἀϊάϊι, τἀπὶ [ηὰεπ8 δέ. ϑιερῃδηιι8 
νομίζων εἀϊάϊ:, αφυοὰ εἰ ἴῃ ΒΟΑ͂Ι. 

Τῶν μὲν] Ουε!, σῶν δὲ ὑμεπέρων---- 
μοι ὠπέχεσθαι φαΐνετοι. αἴ ΠΠΡ6γ Βτο- 
ἠσὶ; πυϊκαῖαπλ ἀπε οοΙτοξϊοσ 8ῃ- 

| 

. 28. ᾿Αρμένι.] Ιῃ Ο(Ε] ἢ, δηῖεα ογσαὶ. τοίδυϊϊ : ΑἸτοτῇ. φείδεσθαι εἰ ἴῃ πιᾶγ- 
εἰπε φαίνεσαι ὨαΡΕῖ Δ0 δἰΐεπα τηᾶηα. 
Βεξὶς Ζευηϊ5 Τῶν μὲν δὴ τεξχϊα5 Ἰερὶ 
[υἱρ᾽ςαῖυβ ει. ἀδῖπάςε ἤδη ὑμδις Οὰς]Ὲ, 

29. ἡγεμόνας } ΒΙπρΌΪΑτεπι εἰίατη ἴῃ 
[εαυθητ! νϑοάθα]ο ῥγϑορεὶ Τα ηιϊπὰ ; 
ἀεϊηάς ὧδε λέξε, (εἰ, ΑἸτοτέ, ) 

καὶ ἄλλην] Οορυϊατη οαπλὶ ῬΏ1]ε]- 
ΡὮο Οπεϊῇ, εὲ ΑἸἰτογῇ, οὐ! τὰ πΐ, 

τοειράσεσ)α.) Οὑτὰ ϑίερμαπο εχ 
Ουεῖξ. Ὧος ἀεάϊ Ζοαηθ ὑτὸ σιωρῶ-- 
σθαι. ΑἸτοτῖ, σοιήσειν ὨδΌεῖ, 

βεβουλεῦσθα] απίϊηα βεβουλεῦσαι: 
ἀειϊπάς ὥσασε σε εχ Ἐαά, ρῥτίτηὶς τονο- 
οἂνὶ, αυοά ουπὶ Ουε]ῖ. οπηϊίετας 
Ζευης εἰ εἶκε ; ̓ἴααας Γβαθμεραίυς 
αὐ οὐτῇ Βτοάξοο εἰ ϑιερῆδηο νυ]ρᾶ- 
ἴὰηὶ χοξισόμενος ΟΟΥ γαῖα οἰίδτη. 



ΤΙΒΕΒ ΠῚ. ΟΑΡ. ΠΙ. τός 

Ταῦτα μὲν ὁ ὡκὴ ἐμοὺ λέξει τὸς δὲ παρ᾿ ὑμῶν ὑμεῖς 80 
αὖ ἐπιστέλλετε, ὃ τι ὑμῖν δοκέει συμφέρον εἶνωι. Καὶ » 

μὲν λάβωμεν, ἔφη, παρ αὐτοῦ, ἀφϑενωτέροις χρησό- 

μεϑα" ἣν δὲ μὴ λάβωμεν, εἰσόμεθω, ὅτι οὐδεμίαν αὐτῷ 

χάριν ὀφείλομεν, ἀλλ᾽ ἐξέσται ἡμῶν, ἐκείνου ἐγεκω, πρὸς 

τὸ ἡμέτερον συμφέρον πάντω τίϑεσϑαι. Ταῦτ᾽ εἶπεν ὁδὶ 

Κῦρος, νομίζων τοὺς ἰόντως ᾿Αρμενίων καὶ Χαλδωΐων τοι-- 

αὗτα λέξειν περὶ αὐτοῦ, οἵω αὐτὸς ἐπεθύμει στάντως ἀν- 

ϑοώπους καὶ λέγειν καὶ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ. Καὶ τότε 

μὲν δὴ, ὁπότε κωλῶς εἶχε, διοιλύσαντες τὴν σκηνὴν, ἄνε- 
΄ 

“αύυοντος 

ΟἌΡ. ἸΠ’ 

μ᾿... Ὲ 7, .“ -“ 9 Ἢ "ὔ 
Ογτυπι τὸ- υ 0 υ ν Υ͂ ; ΤΩ δι ὃ ἀνία τε ΒΙ μ᾿ εὐξε ε αν Ἕ αὙγελον, ΟὙΤΟΡΣ τὶ 

ἐπιστείλας ὁσώπερ εῷη, καὶ ὁ Αρμενίος κωὶ οἱ Χαλδαῖοι ἐχοϊρίαπε 
με ΠΑΝῚ » Ὑ ᾿, κ Ποποτῖβος. 

μα μδ, χγν: οὺς ἐκωνωτώτους ἐνόμιζον εἰνωί καὶ συμπρῶ-- ἀςδαουπι- 
αὰς αοουπ- 

ξαι καὶ εἰπεέιν κὰν τοῦ Κύρου τῷ προσήκοντα. ἴεπι Αγηλο- 
Ὦ11- 

Ἔκ δὲ τούτου Ξαρασκευάσας ὃ Κύρος τὸ ᾧρουριον καὶ 

φύλαξιν ἱ ἱκωνοὶς καὶ τόιϊς ἐπιτηδείοις πᾶσι, καὶ ὥρχοντώ 
4΄. ὼ ἈΝ ων ἊΝ 2) ͵7] δ 

εὐὑτων κωτωλιπῶν Μῆδον, ΟΥ ὠετο Κυαξάρει ὧν μάλιστα 
7 3 ͵ Ὲ ΝΕ ͵] .«“ 

χαρίσωσϑαι, οὐπήει συλλωβὼν τὸ ἐτέρον στρωτευμνῶ, σὸν 

καὶ ὠκούτιν. αἀάιϊιάϊε. 30. Ταῦτα μὲν ὁ] ῬΒΠΟΙΡΗας Καὶ 
«αὔτα μὲν δὴ τγαρ᾽ ἐμοῦ [οτῖρτατα Ἰερι 
εἰ νεττῖς ; ἰάεπὶ ϑαεηδ αὖ Ἵτη τ. 

συμφέρον] σαεὶῇ. σύμφορον δοκοίη εἷ- 

ναι, [εἀ συμφέρον οσοττεξϊοτ ἀςάϊε, 
λάβωμεν, ἔφη] ϑίερῃᾶημ5 ἔφη δάάϊ- 

ἀϊε, φαοὰ Παῦεῖ εἴτ Ουε]ῇ. 
οὐδεμίαν αὐτῷ} Ουεὶῇ. αὐτῷ ὅτι οὐὺ- 

δεμίαν χάριν ὀφείλοιμεν---ἰκείνον ἕνεκεν. 
ἀεϊπάα ἐκείνου σύμῷορον ΔΊτοτί. (εὰ ἴῃ 
ταλΓρῖπα ἡμέτερον ἀὉ αἰΐα τηᾶὴὰ 866 ]- 
τατχῃ ἰερίτατ, 

31. ἰόντας) Ιπερίβ Δ]τογβηὰς 06 Γ 
ἰδιώτας ἀᾶῖ. 

ἐπεϑύμε] σαὶ . ἐπιϑυμεῖ---ἀνθρώ- 
σους λέγειν τσερὶ αὐτοῦ. (εὰ οοττεέϊος 

1. συνέπεμοτον) ΟΕΪξ, συνέπερψαν. 
Διυοα] τὶ ἀηΐς Κύρου εχ {Πηρτ, ΒιΥ]. 
Ατξεθῃς. στὰ Ζεατπίο ΔΑΠΙΑΙ, 

τοαρασκευάσωας ὃ Κῦρος] 1ἴὰ ἐχ ΟΕ], 
Ζευπε: ϑιερθᾶπαβ ὃ Καὶ παρ. ἀεάϊτ, 
ἀηῖξα οταῖ: ὃ Κι ἐπισελέσας. 

σὸ ἕτερον] Ταπίϊηα τὲ καὶ ἕτερον. 
Αἰαΐπα,, ῬΠ1εΙ. Βοάϊ, ταπϊαπὶ σὰ 
Ομ ΠΟ ὃ ἕτερον. Βτοάθο [ἰὈεγ εἰ πο], 
σὸ ἕτερον, αυοὰ ΘῖοΡ μά πὰ5. τεσερίτ, 
Ἐχ 1απεῖπα ἰθξϊίοπε ἑκάτερον Εἤεοὶέ 
Ζειαπα. ἔρο ΑἸαΙπᾶπὶ στη δίερπᾶς- 
ΠΟ ἴεαὰϊ τη] τ. ἕσερον ΝΥ ΕἸΠΚΙ 5 αἷς 
τείρίοουα δὰ ρᾶγίθτῃ ρυϑο 41} ἃ γιὸ 
ἴῃ οαο]]ο τε] ξϊδην. 

“8 



τόδ ΟΥ̓ΕῚΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝ, 

“5΄. 9} ἊΝ δ 5 ζΖ ΄ τε ἤλϑθϑεν ἔχων, καὶ ὃ παρ᾽ Ἀρμενίων προσέλαβε, καὶ 
ΠΝ ἧς Ἄ 5 ὲ Ὑ τοὺς πωρὼ Χαλδαίων, εἰς τετρακισχιλίους, οἱ ὠοντο καὶ 

, κὉ 57 7 ΡΥ 

ξυμπάντων τῶν ὡλλωὼν Ἀρειττονες εἰγῶΐ. 
ε ν Ζ Ἵ ἘΝ 5 ΄ 4. 9) 9 

2 Ὡς δὲ κατέβη εἰς τήν οἰκουμένην, οὐδεὶς ἐμείνεν ἔνδον 
9 7 4 οι Ο Ν », ἊΝ ΕΣ Ν Υ « 7, 

Δρμενίων, οὑτε ὠνήρ, οὔτε γυνὴ, ἀλλὰ πάντες ὑπήντων, 
ἹΝ ῦνς Ἀν Ῥ τῷ Φ ΝΣ "» Ψ 

ἡδόμενοι τή εἰρήνη, καὶ Φέροντες, καὶ ἄγοντες, εἰ τι ἐκώ-- 
“7 “ ΝΟ ἀδ, Ὁ5 ἐ᾽ 7 » 55. 

στος ὥξιον εἶχε. Καὶ ὁ Αρμένιος τούτοις ουκ ἤ Θετο, 
“ἢ ΑΝ Ζ Ν δι -“» -“ τ δ τε Ν 

οὕτως ὧν νομίζων κωὶ τὸν Κυρον μωλλον ἥδεσθαι τῇ ὑπὸ 
ΔΕ 7) “ Ἔ ΄ ἣν Υ ς ͵΄ Ἐψ Ἐ Ε -“ 

πώντων τιμή. ελος ουν ὑπήντήσε Ἀώι ἡ γυνή του 
9 ͵Ζ Ὡς 9. τ: » ΕΞ Ν ἊΣ; «7 

ἈΔρμενίου, τῶς “υγώτερῶς ἐχουσῶν κωὶ τὸν νεώτερον υἱὸν" 
Ν Ἂς "7, ᾿ , ἈΠ ΠΝ Χ 3. “ἡ ὰ ͵ὔ 

κῶϊ σὺν ἀλλοῖς δώροις Κωὶ τὸ χρυσίον ἐκόμιζεν, 0ο σπροτε- 
3 7 "»ωῃ ς »Ψ" ς "»“. ᾽ Ν ἰοχ 

8 θον οὐκ ἤθελε λαβεῖν ὁ Κυρος. Καὶ ὁ Κυρος ἰδὼν, εἶπεν, 
ς »“"Ὃ 3 Ἁ 3 ͵7ὔ »ἭἪ ..7 2 “" 

Ὑμεῖς ἐμὲ οὐ ποιήσετε μισθοῦ σπεριιοντὼ ευὐεργετειν" 
- Ν ΄Νι " ͵7 5) “" ἪΝ ΄ ἉὯ Ζ 

ὠὡλλώ σὺ, ὦ γύναι, ἔχουσω ταῦτω τῶ χρήμωτω, ὦ Φε- 
Ψ δὲ ἘΦ ν᾿ Ὁ 7) "Ξ ν  ΥΝ 

ρεις, ὠπιϑι, καὶ τω μὲν Αρμενίω μήκετι δὸς αὐτὰ κατο- 
ες ᾿ 5] Χ ὃς Ν “Ὁ τ γ 5 3 Ψ 

ρύζω: ἔκπεμ ον δὲ τὸν σὸν υἱμον, ὡς κωλλίιστὼῶ ὡπ αυ- 
"» 7 ᾽ ἈΝ »" 5. ἃ ἱρχὴ 

των κατασκευώσώσωώ, ἐπὶ τὴν στρωτείων᾽ ἀπὸ δὲ τῶν 
» "»"» δ ἴω Ἂς ἊΝ 5 Ν Ν Ψ. 

λοίπωὼν τὼ κῶώὶ σωυτή, καὶ τῳ ἀνδδὶ, κωϊ τῶις ϑυγα- 
7] "“΄ -νν .« ΄ , ἢ ὩΝ 

τράσι, κωὶ τόις υἱοῖς, ὃ Τί κεκτήμενοι καὶ κεκοσμήμενοι 
Ἷὰ “{ΆΝ Ἂ 9 Ὁ ΤΡ ᾽ Ν Χ πω »“ 

κώλλιον καὶ ηἠθὶον τὸν αἰωνώ διάξέτε; εἰς δὲ τὴν γῆν, ἐφη, 
5 ψ Ἅ 7 «7 “ 2 

ἀρκείτω τῷ σωμώτω, οτῶν εκῶστος τελευτήση, κῶταω- 
᾽ Χ ΄ο " Ὁ Ψ ε Χ 

4 κρυπτειν. Ὅ μὲν ταυτῶ εἰπὼν παωρήλωσεν" ὁ δὲ ᾿Α6- 
ΖΓ 4 3. ς 57 ᾿ "7 

μεένιος συμπρουπέμσε, κώὶι οἱ ῴλλοι πῶντες ἄνϑρωποι, 
“ “-" Ν 3 74 Ν Ὁ γν ΝΟ 5 7 Ν 

νον κούλουντες τὸν εὐεργετήν, τον ὠνόρῶ τον ἀγαϑόν. Καὶ 

2. εἴ τι ἕκασαος) Ἰὰ εἢ ὅτι, αυοά ἴρ- 
Γασπα οὐὲ τθῷ ΠΠΌτγο Βτοάφι, Βοαὶ. (σε. 
ΑἸιτοτῇ, εἴ πηᾶγρῖηθ ϑίερῇ. 

Τέλος δ᾽ οὖν] ἴτὰ ϑῖερῇ. εἰ πε], 
οὖν ἀθεῆ δὺ Εαά, ρῥτὶπιὶβ εὐ ΛΙτοτῇ. 11- 
Ὅτο, 

καὶ σὸ χρυσίον] Ουεὶῖ. καὶ εἰ (6- 
ααξηΐθη ἀσιὶσα]απὶ δηΐθ Κῦρος ΟΠ Ϊ- 
ἢι. 

3. ἰδὼν] ὅππε. εἰδών. (σα εἶ, λαβών. 

ἀειϊπὴβ χρήματα (οάεχ οταῖτς (αο] 
καὶ τῷ μὲν] Ἐχ ΟὐΕΙΕ, μὲν τεοερὶξ 

Ζευπε : ἰάθη ἰοῦ δῶς ἀεὶ πάε σαρα- 
σιὰν ὨδΡεῖ, ΄αᾶπη ροίζειίογετη ἔοτγ- 
τηᾶῖ ἀεάϊε Ζευπε. Ριο. ἀπ᾿ αὐτῶν 
ΑἸάϊηᾶἃ ἁπάντων δες. ἴπη Ουεῖϊξ, 
ἔκσπεροψαι δὲ πὸν υἱὸν εἴς, (εὰ νυ]ραΐα ἃ 
οοτγεέϊζογα δαάϊὰ εἢ. 

κεκοσμημένοι] ἴῃ ΑἸτοτέ, κοσμ'63ε, 
ΠΠΓ6ΎῚ5. εὐϑ)ε Ραπέϊαιςϊ58. εἴ μενοι τ ρτᾶ 
Ροῆίο. 

4. ταρήλασεν] [ἴὰ ΡΓΙῸ τυαρήλαυνεν 
ΟΕ ἴν Ιάθτ ἀεϊηάςα λοιποὶ τράντες. 
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»““.79᾽ 27 - 5 " »- 3 ΄ ᾿ ὧν 

ταῦτ᾽ ἐποίουν, ἕως ἐκ τῆς χώρας ἐζέπεμψαν. Συναπέ- 
Χ 83. ῳ Ἦν ὃ ἧς ὡς ἥν ἊΨ ε 

στείλε δὲ ὠύτῳ ὃ Ἀρμένιος καὶ στρωτιῶν λείονω, ὡς 
« ΝᾺ ἃ “ ΟῚ ͵7 

Οὕτω δὴ ὁ Κυρος ὠπΥει, κεχρήμνω- 5 
Ν ΕἸ Ξ ᾽ 7 ΟῚ ,.- Ἂς 

τισμένος, οὐχ, ἃ ἔλαβε μόνον χρηήμαάτω, ὡλλῶ πολυ 

εἰρήνης οἶκοι οὔσης. 

7 Ἢ « ᾿ ᾿ς ἣν: ᾿ “ 

λείονω τούτων ετοιμωσωμενος δι τὸν τρόπον, ὥστε 

λωμβάνειν, ὁπότε δέοιτο. Καὶ τότε μὲν ἐστρωτοπεδεύ-- 
Ε "»- Ψ ἴω] ᾿ς 2 δι ᾽ν ι ἢ 

σῶτο εν τοῖς μεϑορίοις. Τη δὶ ὑστεραίον τὸ μὲν στρω- 

τευμῶώ καὶ τῶ χρήματα ἔπεμψε τρὸς Κυαξάρην, (ὁ δὲ 
͵7 ε “ἶ " νον Χ Ἂς τ ᾿ Ν 

Ὡλήησίον ἥν, ὥσπερ ἔφησεν") αὐτὸς δὲ σὺν Τιγράνη καὶ 
»-“- ῪΨ 9 ᾽ Ψ ε} Ω 

Περσῶν τοῖς ὠρίστοις ἐήραω, ὅπου περ ἐπιτυγχάνοιεν 9 η- 

ρίοις, καὶ εὐφραίνετο. 
Ε Ν χ 5 , » " ψν ν »ὕ Ν 

Ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο εἰς Μήδους, τῶν χρημάτων ἔδωκε δ 
» « -“ 7 “ , δ ΕΣ τ ἐ .. ᾿ Οτηδιίῖς δὲ 

τοῖς εὐῦτου ταξιάρχοις, οσῶ ἐδόκει εκοστο κώνῳ εἰνγῶϊΐ, εχοϊτατὶς 

“ Ν ὩΣἤἢ »“» ν΄ -“ 5», 37 "“ὥ᾿ ε τα Πα 5 

Ὅσὼς Κῶώι ἐκεῖνοί εἐχοίεν τῶν, εἰ τινὼώς οὐγώντο τωνυ ᾿Όγτας ρ6τ- 

: ; ΓΔάει Ογ- - 7 Υ ͵7] ὌὮ ἣ" ὦ Ν ΧᾺ Ε ᾽ 

εὐὠῦστους" ἐνόμιζε γαῤ, εἰ ἐκῶώστος Το μέρος ἀξιέπωινον ἀχατῖὶ, αἴ 
᾿ 78πὶ|1π Ππο- Ν ἶνας “ " ΡΩΝ 

ποιήσειε, τὸ ὁλὸν ὠυτὼ κώλως εχεῖίν. Καὶ αὐτὸς δε, Πἴατα τα- 
", Ν᾿ ἢ τὸν ᾿ Ν ν - ͵΄ διοηειη 8- 

εἰτί του κῶλον ἴδοι εἰς τῆν στρατίῶν, τοῦτο κτωμέενος διε- ἀποϑίαγ ἐχ- 
κὺ “οἭ »ο»“᾿ ὌΝ, » Υ 3 ͵ .« ἃ; 9 δοιὰ : ΠῚ 

ὠρειτο τοῖς ὠξει ἀξιωτάτοις νομίζων, ὃ τε κῶλον κώγω- αὰ8 ΡΓξὸ- 

δὼ "᾿ Ν, ὺ » “ νς Α “ ἄδηάο οἵ 
ον εχοὶ Τὸ στρωτευμῶ, τουτοις ὠπασιν ὠὡυτος κεκοσμη- οσυηέζα να- 

σϑαι. Ἡνίκω δὲ αὐτοῖς διεδίδου, ὧν ἔλαβεν, ἔλεξεν ὡδέ7 ἐρυλὰς 
ἄυηϊ δὰ Πο- 
ἴε5. 

αν ῬΏΠΕΙΡΏ 5, ρΡοήϊεα οἵτινες τηδὶα 
Οαε]Ὲ, 

ἐξέπερε αν) Τιθεγ Βτοάθιὶ εἰ σε]. 
Μαγρο ϑίερῃ. ὠσήτ. ἀειηάε 

αὐτῷ καὶ δ᾿ Αρρμ.. Οπε]ξ, 
5. ὁ Κῦρος) Ἀττσαϊατα Εαά. ρτί πγϑα 

οτηϊταηΐ ; ἀεϊηάε ἡσοιμμασμένος ΘΧ 
Οαε!ϊξ. εἰ Ἰίῦτο Βγοάξι Ζθαπε ἀεάϊε. 
Βεᾳύξηβ ἐστρατοπεδεύσατο ε΄ εχ εο- 
ἄεπι Οπεϊῇ. εἰ ΡΏΠ]εἸ. Ναΐξο ῥ᾽ ατα 5 
ΠΟΠΊΕΓαΚ ἰοριταΓ. 

ὅπου περὶ [τὰ οὐτὰ Ουεϊ, Ζευπε 
ῬΓΟ ὅπου ; ἀεϊπάς ἐπιτυγχάνοι ΡΏΠ]ΕΙ. 
εἰ Ι,εοπο]. ᾿πτεγργείατὶ (τ. 

6. τῶν χρημάτων) [ἴὰ οσυπη ῬΏΠ]]Ε]- 
ῬὮο ᾿ἰΌεγ Βτοάφιὶ, σδῦτγ. ΒΟΑΪ. (σαε!ῇ, 
ΑἸιοτγί, ἀείηάε σοῖς αὐτοῦ Ουε], εἰ 
Ζοηαῖὰβ, ὡς ἐδόκει ΛΑἸτογῖ, κί εχ ιῖηα- 

ἄγωινπο) [ᾷ σὰπὶ ϑίερπαπο [1 τὶ 
Οαδτιεὶ. σε]. εὐ ΑἸτοτγί. ρτοὸ ἄγοιντο, 
Ρτο ἑαυτοὺς ἴῃ Οαε]ᾷ, εἴ ἑαυτοῖς, {εὰ 
οοττγδέϊατῃ. 

εἴτι σοῦ] Ταηῖηα οαπὶ Οεϊ, ὅτε 

σου. ἀεῖπαε ἐς στρατιὰν σπεϊῇ, ροῖεα 
σαῦτα κτώμενος ]πιηᾶ εἰ ΑἸτοτῖ, [ἢ 
ΑΙιοτγῖ, ογαῖ ὅτι σὸν καλὸν εἴδοιεν εἰφ 
στρατιὰν, [64 σογγοέϊα τη ἔδομεν, 

ἐδωρεῖτο} [τὰ οατὰ Θίερῃαπο ΟΕ], 
ΡΓῸ ἐδωρεῖτο, ἀεῖπἀα ὠεὶ εχ Οπε]ξ, ἰπ- 
Θγα]. 

νομοίξων, δ΄ σι] Ταπίηᾶ σοῦσο νομείδων, 
εἰ ΠἰὈτ] Βτοάβὶ εἴ τὶ ἀδδηίΐ, 

Μ4 



τόβ8 ΟΥΕΙ ὈΙΒΘΟΙΡΙΙΝ 

3 Ν ΄ » 7) ΄ς ἊΝ Α 
πὼς εἰς τὸ μέσον τῶν ταξιάρχων, καὶ λοχώγων, καὶ 

Ὗ ἃ ΞΕ 

πάντων, οὺς ετιμῶ" 
77 7 τς ἂν 9 7 Ν “.ο ο 

Ανδρες φίλοι, δοκέει, ἡμῖν εὐφροσύνη τὶς γυν τὐωρεινωί, 
.« » 7 Ζ' “ἶ 3} 3 ΕΣ 

καὶ ὅτι εὐπορίω τὶς προσγεγένητωι, καὶ ὅτε ἔχομεν, ἀῷ 
ἘΣ Ἀν ΕΖ τὰς ὌΝ σ΄ -“ « 

ὧν τιμῶν ἕξομεν, οὃς ὧν βουλώμεθω, καὶ τιμᾶσθαι, ὡς 
8 ΕΝ - 37) οΥ ὌΝ δ 1 ΄ 

ὧν ἑκώστος ἄξιος ἡ. Πάντως δὴ ἀναμιμνησκώμεθα, 
Ν “ 27 "] γε δὰ 3 »" » "7 

τὼ πόνυ ἅττ ἔργω τούτων τῶν ὠγωϑῶν ἐστὶν αἰτια" 
-, ΧΝ ἜΤ Ζ 3 ρυ « 9) 

σκοπούμενοι Ὑῶρ εὑρήσετε, τό τε ὠγρυπνήσωι, ὅπου ἔδει, 
Ἷ Ἷ ω" ἃς Ὁ Ν Ἂ (τ »Ὁ 

καὶ τὸ πονήσωι, καὶ τὸ σπεῦσωι, καὶ τὸ μὴ εἴξζωι τοῖς 
χ -“ Ὅ Ν Ἀ ἐν Ψ Ε 

πολεμίοις. Αὐτως οὖν χρή καὶ τολοιποὸν ἄνδρας οὕγον-- 
Ἂ- τ Ζ . Ν 7 «ς λ 

“οὺς εἶνωι, γιγνώσκοντως, ὅτι τὼς μεγάλας ἡδονὼς καὶ 
ν᾿. Ν Ν Υ ς Ν « ς 

τὼ ἀγωδὼ τὰ μεγώλω ἡ πειθὼ, καὶ ἡ καρτερίω, καὶ οἱ 
» »Ὃ᾿ “͵ ͵΄7 7 ὌΝ 

εν τῷ κωίρῳ πόνοι καὶ κίνδυνοι τωρέχοντωι. 
ες ΝΡ ΝΣ ς εν ΣΝ - Ἢ ΤΣ λῶν τ 

0. Κατανοῶν δὲ ὁ Κυρος, ὡς εὖ μὲν ἀὐτῷ εἰχον τῶ σω- 
« »Ὁ ΝΝΥ̓ Ἂς "4 Ἂ 

μωώτω οἱ στρωτίωτῶι, τρὸς τὸ δύνασθαι στρατιωτικοὺς 
7 τ ΝΑ Ν ᾿ ἊΝ Ἂς “ 

τόνους ᾧέρειν, εὖ δὲ τὰς ψυχὰς, πρὸς τὸ καταφρονεῖν 
“Ὁ Ζ » 7, ΝΕ." ᾿, ͵7 »-ο 

τῶν πολεμίων, ἐπιστήμονες δὲ ἤσων τὼ προσήκοντω τῇ 
: [ 

- Ὡς: ἐ ς Ψ, Ἂς Ἂς ᾿ς Ζ Ἃ ἴων 

ἑωυτῶν ἕκώστος ὁπλίσει, καὶ πρὸς τὸ πείδδεσότωι δὲ τοὶς 
57 ἘΠ 7 ΕΥ̓ τ ᾽ 7 

ὥρχρουσιν ἑἐώρῳ πάντως εὖ πωρεσκευωσμένους᾽ εἰς τούτων 
οΥ Ὶ ἊΨ ,, Ν Ἂ 7] 

οὖν ἐπεθύμει τι ἤδὴ πρὸς τοὺς πολεμίους πράττειν" γιγ- 
ψ .« »"Ἥ ν κ 7] »-Ὁ-» ΒΩ ᾿Ἶ 

γωσκων, οτί εν τῶ μέλλειν πολλώκις τοις ὥρχουσι κωὶ 
»“» "»", » 3 »“ Ψ “ “ἢ «δέν .“ 

ΙΟτῆς κωλής παρώσκευής ὠὡλλοιουτῶί τι ἔτι δὲ ὁρῶν, ὁτί 
) . 2 “- " Ζ Ἂν Ἀν 5 

φιλοτίμως εχόντες, εν οἱς ἀντηγωνίζοντο, σολλοι καὶ ἐἜπι-- 

η. οὗς ἐσίμα) Τίὰ σατῃ Δ] άἀϊπα δίερῃ. 8. Πάντως δὴ] Ιἤηστ. οαπὶ ῬΠ]]6]- 
ὅσους Ταπτῖηα, ΡΏ1|6]. (Ὁ Ε1Ὲ, ῬῇοΟ σ΄. δὲ, αυοὰ εαυϊάετη (οτὶρίαπα 

σιμᾶσϑαι) Ὅτ ογπεπλυγ Γοη[α ρ841Π- τχηαὶ τη. 
νον ἱπίεγρτοῖδίαγ Ζειπα. ὧν ἄν ΤΠ εοη- 9. καταφρονεῖν] (ΕἸ, φρονεῖν κατὰ 
οἰανὶαβ π᾿ πιᾶιρίηα Κάϊτ. 86 ροίαϊ:. σῶν, [δα σοττεέϊατη. 
Μ|Πι Ἰοοὰβ τηᾶρὶβ ρίασετγεῖ, ἢ οτγ!ὸ ἑαυτῶν ἕκῳσαος} ΛΊ(οτ. ἕκασσοι ἴὰ - 
σιμᾶσϑαι Ἰεσογεῖαγ βουλώμεθα καὶ ὧν ΡῥΡεΓ ταίατα [οτρίαπι θεῖ. 
ὧν ἕκασαος ἄξιος ἢ, Νατῃ ἀσταπ εἢδ ἤδη πρὸς] Εχ Ταπιῖπα ἴπ τεσεητκίο- 
νἰάδιαγ νεῖ καὶ σιμᾶσθαι---ἢ Ογ- τἀβ ἀϊτομεβ ἤδη σῶν τσρὸς ἱττερῆιϊ, ἐδ 
τσὶ οὔτ σαξιώρχοις εἴ λοχαγοῖς αο πε Ζεῦαπα πε εκ δάϊπο- 
ΟοΟτργοηαὶ. Οείετατη ἀξιώσοι οὐ παῖς, ῬΡοῇ ἀλλοιοῦται τυ]. οαπὰ Οδ- 
ἴῃ (σε, [ςα οοττεέϊατ. ἢ]. εἰ Διβεηῖ, φε οπιἰεγαηῖ. 
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͵ . Ν 3 ᾿ » “ο ᾿ »" 

φΦϑόνως εἰχοὸν πρὸς ἀλλήλους τῶν στρωτιώτῶων, Κώὶ τῶνδε 
-, ν) δ᾽ Ἂς ᾽ Ἀ 3 Ν 7 « ᾿ 

ἕνεκώ ἐξώγειν αὐτοὺς ἐβούλετο εἰς τὴν πολεμίων ὡς τώ- 
"5 ἈΝᾺ .« « 7 » 

χιστω" εἰδὼς, ὅτι οἱ κοινοὶ κίνδυνοι φιλοφρόνως ποιουσιν 
3} ῳ 7ὕ Χ ἢ Ω Ν ἈΠΟ Σ 8 
ἔχειν τοὺς συμμῶώχους ρος ὡλλήλους, καὶ οὐκέτι εν 

7 57 »-“΄ ΕΣ « ν)Λ “»Ἥ ΕΣ 

τούτω οὔτε τοῖς ἐν ὁπλοίς κοσμουμεένοις φ 9 ονοῦσιν, ουτε 
»Ὁ, 7 Ε] ΄ "» ᾿ς »-»“" 3 -»" Ν 

τοις δόξης εφιεμένοις, ὡλλὼ μῶλλον καὶ ἐπώίνουσι καὶ 
5 Ν ε »"Ὕ Νς ε ν" 

ἀσπάζονται οἱ τοιοῦτοι τοὺς ὁμοίους" νομίζοντες συνεργοὺς 
" Ἂς; -“ὦ΄ »“ὦ2 ᾽ » “" «“ Ν » Χ 

αὐτοὺς τοῦ κοινοῦ ὠγωΐϑοὺῦ εἶναι. Οὕτω δὴ ὥρωτον μεν 
Σ Ξ' - Ἂς Ν ἊΝ « 9Δ7 7 

ἐξώπλισε τήν στρατιον, κοὶ κωτέταξεν ὡς εἐθύνωτο κωλ-- 
7 δ, Ε Χ Ψ, Ψ 

λιστὼώ τε καὶ ὠρίστου" ἐπείτῶ δὲ συνεκώλεσε μυριώρχους, 
Ν 7 Ἂς 3 Ἂς Ἂ τ 

κωι χιλιώρχους, Κωὶι ταζιώρχους, κι λοχώγους. ουτοι 
"ς Υ, ΄ π" -“» ΄ » -Ὁ 

γῶρ ὡπολελύμνενοι ἥσωῶν τοῦ κατωλέγεσθωι ἐν τοῖς τῶν- 
»"-ὦμ" 2 -Ὁ ς - ΥΝς 7 - 

τικοὶς ἀριθμοῖς καὶ ὁπότε δέοι ἡ ὑπακούειν τῳ στροτη- 
ὍΝ οἷ ΄ “(Ὁ ἃ 5»»κ"κπϑπὶ γ 

γῷ, ἢ παραγγέλλειν τὶ, οὐδ᾽ ὡς οὐδὲν ἄναρχον κατελεί- 
» Ἂς ͵ Ε ᾿ ἐν ἢ 

πετο, ἀλλὼ δωδεκωδώρχοις καὶ ἐξαδώρχοις ππώντω τὼ 
Ρ᾿ “ ᾽ Ν Ἂν ΠΝ ἘΣ 

κωτωλειπομενω διεκοσμεῖτο. Ἐπεὶ δὲ συνήλϑον οἱ ἐπι- 
μ΄ 7 Ε] ἂ, 3 ὥ μῃ ΕἸ »"οΡ ἧς »ο4.. 

καίριοι, ττωρώγων αὐτοὺς, ἐπεδείκνυξ τε αὐτοῖς τὼ κωλῶς 
4. ἘΣ ς δ Ζ Ἐ Χο Ν -“ 

ἔχοντῳ, καὶ ἐδίδωσκεν, ἡ ἕκωστον ἰσχυρὸν ἥν τῶν συμ.- 
-“" Χ ἢ 7 3 ,ὔ Ξ 4 3) 

μωχικῶν. Ἐπεὶ δὲ κοἰκείνους ἐποίησεν ἐρωτρίῶς ἔχειν 
"»-ὦ΄ 37 »ο»ο ἰοπ 5 » »“σ}σ Χ 5 ΧΑ » Ν, 

τοῦ ἡδὴ ταοιεὶν τι, εἶπεν αὐτοῖς, γῦν μὲν ὠπιένωι ἐπὶ τὼς 
“ ἣν Ἵ (χα - ς Ὁ ΡΜ) ΕΥΡΤν 

τάξεις, καὶ διδώσκειν ἕκαστον τοὺς ἑαυτοῦ, οπερ αυτὸς 
ΕῚ ΄-" 2 ς- ΓΕ Ἦ 2 »-" 

ἐκείνους, καὶ πειράσϑωι [αὐτοὺς] ἐπιθυμίαν ἐμβαλεῖν 
"ἢ -“»ἬὟ» "ἢ ᾺἊ “ἢ Ι 7, " 3 

πᾶσι τοῦ στρωτεύεσισωι, ὅπως εὐθυμότωτω πάντες ἐξορ- 

ιῶντοι!, πρωὶ δὲ παῤένωι ἐπὶ τὰς Κυωξώρους ϑύρας. ω Ρ Ἵ 5 ξ 

10. εἶχον] Ταπίίϊηα ἔσχον. ἀεϊηάε γεσϑαι ἦσαν. φῬοῖΐεα τῶν στρατηγῶν 
καὶ σούτων δὲ (σα εῖ, ΤήδΙρο 516 ρἢ, 

εἰδὼς] Ταπιϊπα οταϊῆϊ ; ἀδίπάς κοι- 
νωνοὶ Ἰπηρτ, Βτγὶ. 

δόξης] Εχ νἱτίο 1ΠηΡΥ. σοῖς δόξοις οοτ- 
τεξζου Βγυ]. τοῖς τῆς δόξης εβξεοιι. 

11. ἀπολελυμένοι] Βυάεηῇς [ἰδεῖ 
ἀπολελειμμένοι σοῦ καταδεδέσϑαι ἦσαν. 
Ουεὶ. οταῆο ἦσαν. ἀοϊπάς. αὐτοῖς 
τακτικοῖς, Βαά, ρτίπιδε σὰτὰ ΑἸἰτοτῆ- 
ΠΟ ἰἰδτο ἀπολελυμμένοι τοῦ κωταλέ- 

12. ἐπικαίριο) Μάδαῖρο δίερῃ. 1.6- 
οποὶ. ἐπίκουροι, 

τοειρᾶσϑαι [ αὐποὺς}} Βεο]υῇ αὐσοὺς, 
αυοά ἴῃ πε]. σοτγεέϊογ δά αἀϊάϊι, 8ὲ 
Ἰοσὰπῃ ΟὈτηογα Τὰ πὶ νοϊ με τῖ5, τὰ πὰ 
δεῖν ΤΠ|6]1Π16 6. ἀεϊπάς ἐμβάλλειν σε, 

ἐξορμοῶνται)] (πε], ἐξορμῶντο. πο 
ἱπερίβ, ἀοίηαε τσρωΐ δὲ κωὶ ποαρεῖναι-το 
Κυαξάρου, 

11 



1γὸ ΟΥ̓ΕΙῚ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΖ 

Ἅ Ἃ Ν...5 » “ 5 3 »“ δι ἷε ͵7 “ 

13 Τότε μὲν δὴ ἀπιόντες οὕτως ἐποίουν" τη δὶ υστεροωίου ὠμῶ 
Ν 

Σὺν 
ΟΥ̓ ς » » -- 4 

τούτοις οὖν ὁ Κυρος, εἰσελθὼν πρὸς τὸν Κυαξάρην, ἤρξατο 

“Ὕ - ΄ »“" ε » » ΠΥ δ ϑύ 

Τη ἡμέεῤοῦ σωῤησῶν οι ἐσ κο βιοι ἐσσι Τῶς υρᾶς. 

7 -“ 

λογου τοιοῦδε" 
Θὴ δ “ τ Ξ ,ὕ “ “Ν ΚΟ ΝΝ ΄ Ν 

Οἴδω μέν, εῷη, ὦ Κυαξάρη, οτί, ὦ μέλλω λεγείν, σοὶ 
7 -“ὦ΄ Ε ΝΝ "τ Ν φ. πω ΕἾ 43 952) , (ξ ΑΝ 

πώλωι δοκέϊ οὐδὲν ἥττον, ἡ ἡμίν ἀλλ ἰσως αἰσχύνη λε- 
-ο Ἂς ,»“" ΕἸ ͵7͵ « ΄ «ε »“ 

γεῖν τῶυτῶ, μή δοκῆς, ὠχϑόμενος, τί τρεῷεις ἥμωος, 
5 Ζ »“. ς ἊΥ δι ἘΠΕ ᾽ ἃ “,ς, 

14 ἐζόϑου μεμνήσϑωι. Ἐπεὶ οὖν σὺ σιωπῶς, ἐγὼ λέξω 
« ΝῚ »΄»“"6 « ς »Ὁ" ε ΄»«-»ᾷ Ν “Ὁ »ο » 

ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἡμῶ. Ἡμῖν γὰρ δοκεῖ πᾶσιν, ἐπεί- 
Ζ Ἂς » ὃς ᾽ . « “᾽ 

σερ πωρεσκευάσμεϑα, μῆ: ἐπειδὰν ἐμβάλωσιν οἱ τολε-- 
5 ΧΝ ἈΝ ΄ ὥΖ 7 ΤῊ ᾽ »" 

μιοι εἰς τήν σήν χωρῶν, τότε μάχεσθαι, μῆθ᾽ ἐν τή φΦι- 
Ζ ᾿ ς ων « Ζ Ε ΓΕ δ α ε 7 

λιοῦ κωθημένους ἡμως ὑπομένειν, ὡλλ τενωι ὡς τὠχιίστῶ 
ΟῚ ἣν "» ἣ ΄Σ; » » »" ν᾿ “7 

15 εἰς τήν πολεμίαν. Νυν μὲν γῶρ ἐν τή σὴ χῶρον ὀντες, 
δι » "» "7 δ ΠῚ » ᾿ς 

πολλὼ τῶν σῶν σινόμεϑω ὥκοντες" ἥν δὲ; εἰς τὴν τσολε- 
3 Ἂς ΕΣ 7ὕ »" ͵ νά 

μίαν ἴωμεν, τὰ ἐκείνων κακῶς ποιήσομεν ἡδόμενοι. 
᾿ ὁ -“ Ν Ἂς ΄ » ΄ ἃς “ὋΟὝ Ν 

16 ἔπειτῶ νυν μὲν σὺ ἡμῶς τρεῷεις, πολλὼ δωπανῶν" ἣν 
. 3 ΄ ν ᾿ "»“» ͵7ὔ 

δι ἐκστρατευώμεϑθα, Θρεψόμεϑα εν τῆς πολεμίως. 
“ἶὔ Ν ΕἾ ΝῚ ΄ «ς »““ 5» τῇ ΕῚ ο᾽ 

17 Ετι δὲ εἰ μὲν μείζων τις ἡμῖν κίνδυνος ἔμελλεν εἶἴνωι ἐκεῖ, 
δι ον 7 3, Ν Ε 72 “ ὃς « ΄ -“ 

ἢ ἐνθάδε, ἴσως τὸ ἀσφαλέστατον ἤν ἂν αἱρετέον. Νῦν 
λα Ν Ε κυ »“ ΓΙ; Σ ᾿ ε Ψ 

δὲ ἴσοι μὲν ἐκείνοι ἐσόντῶι, εῶν τε ἐνθάδε ὑπομενωμεν, 
5. ν Ν ᾿ 7Ζ 2 ε »“»Ἢ ΠῚ -»- 7, δὶ 

εῶν ΤΕ εἰς τῆν ἐκείνων ιοντες ὑπῶντωμεν φΦύυτοις᾽ ιἰσοὶ δὲ 

13. οὕσως ᾿σοίουν͵ ΟἀΕ]Ἐ, σα πὶ πιᾶτρὶ - 
τὸ δίερῃ. οὕτω τρώντες ἐποίουν. 46 ΠῚ 
ἀοῖηάε ἐπσέκουροι Ὠαὺοῖ, Γεἀ οοττγεέξα τη. 

ἐπὶ τὰς) ΟὐεἸ [. ΟΥλ1ΠΠῸ ἀττῖσαϊο ἀε- 
ἱπάε ἐλϑὼν---ἤργχετο. 

ἢ ἡμῖν] Ταπτῖῖπα οἱ Οα6}Ἐ. ἢ οτηϊῇι, 
[εἀ ἴῃ Ουεϊξ, σοττγεέϊοσ δάάϊάϊο: ἢ 
ἐμοοὶ ῬΏΠ]ΘΙ ΡΠ 5 νετίῖε. 

σαῦτα, μὴ] Ἑαά. ρτίπηορ σοιωῦτα. 
Ουεϊῇ, ταῦτα, ΑἸτοτί. αὐτά. 

14. ὑπὲρ σοῦ) ΟΕ]. εἰ ᾿Ὀεγ ΡΠΠ]ΕΙ. 
Χαΐ υσερ σου. 

ἐπείστερ)] Ουε]ῇ, ἐπεί. ἀεϊπάα. σραρε- 
σκευασάμεϑα. ροΐεὰα νυϊξαΐα πη ἐμ- 
βάλλωσιν εχ ἰἰῦτο ῬΏΙ]ε]. εἰ Οε]ξ, 
σοτγεχὶ Ζεαηθδ. 

1.5. τοολεμοίαν ἴωμεν) Ἐχ Οε], τό- 

λεμίων ἀεάϊξ Ζεὰαπε; δὲ ἤἥς εὔξ σὴν 
σῶν τοολεμίων ἀερεῦαῖ. Αἀ (Ἐηυεης 
ἐκείνων ἸΏ1Ε] σα. σὴν τσολεμίαν ἀϊξεαπι 
ΡΙῸ στὴν τῶν τυολεμίων γῆν. ΑἸτοτῇ, ἐν 
τῇ σῇ τυόλει ὀντες----τσοιήσωμεεν. 

ι6. Ἔπειτα νῦν] ΑἸτοτί. ἔπεισα δὲ 
γυν, 

17. Εἰ μὲν] [ἴὰ οὑπὶ ϑίερῇαπο 
Ζεαηα ρῖὸ ἤν: Ουε]ῇ. ἔμελλεν ἡμῖν: 
Ροίξεα οαπὶ 1 τῖ5 Βτγοάθοὶ ἥν τε---ῆν 
σε. 

ὑσπομένωμεν] Ψυϊραία τη ἐπιόντες αὐ- 
σοῖς μαχώμεθα εχ Ἰἴῦτο ῬὨΙΕΙρΡΗΪ, 
Βο΄].. εε ποῖ. οοττεχὶς Ζεαης ρῥτθ- 
δαπίς Ηατομὶπίοηο. ἐσπιμένωμεν εταΐ 
ἴῃ Π|Ότὶ5 Βγοάδι. 

ἐκείνων ἙΕάά, ρτίπιθϑ εἰς ἐκείνην, 



ἸΧΒΕΉ ΠῚ: ἸΘΑΡΕΤΗ͂. αἴ1 
᾿ "»᾿ ΕΩ ) , » 7 3 ὕ 5Χ ΟΝ, 

ἥμεις ὁντες μωχούμεϑω, ἣν τε ἐνθάδε ἐπιόντας αὐτοὺς 
7 ἜΜΗΣ μη. "7 Ν 7 Ἃ 

δεχώμεθα, ἮΜ ΤΕ. 87 ἐκείνους ἰονγτες τὴν μῶχῆν συνγνώπτω- 

ἕν. 

-Ὁ »-΄᾿ » Ε “ Ν “ἢ 2 

ταῖς ψυχαῖς τῶν στρατιωτῶν χρησόμεθα, ἥν ἴωμεν επὶ 

ν" ΄ « »-Ὁ΄ἣ ΄ 3ος ΄ 

Πολὺ μέντοι ἡμεῖς βελτίοσι καὶ εῤῥωμενεστέραις 18 

τοὺς ἐχϑροὺς, καὶ μὴ ὥκοντες δοκῶμεν ὁρρν τοὺς τῦολε- 

μίους" πολὺ δὲ κούκεινο; μῶλλον ἡμᾶς φοβηϑήσονται, 

ὅτων ὠκούσωσιν, ὅτι οὐχ ὡς Φοβύμμι πτήσσομεν αὐ- 

τοὺς οἴκοι κωϑήμενοι, ἀλλ᾽, ἐπεὶ αἰσϑϑανόμεϑα τροσιόν-- 

τῶς, ἀπταντωμέν τε αὐτοῖς, Ἵν ὡς τάχιστα συμμίξωμεν, 
[γ4 Ψ -“μ 

καὶ οὐκ ὠνωμένομεν, εῶως ὧν ἥ ἡμετέρα χῶωῤθώ το κωτῶϊι, 

ὠλλὼ φϑάνοντες ἤδη δ δηουμιεν τὴν ἐκείνων Ὑ7ν. Καΐτοι, 19 
5) 5 3 ͵ Χ Σ Υ , .- »ὦ Ν 

εῷη, εἰ τι ἐκείνους μεν φοβερωτέρους σοιήσομεν, ἡμῶς δὲ 
5 ἃ "- Χ τ “»"Ἢ ἕξ, ὦ » ἈΝ ' ἊΝ 

αὐτοὺς Θαρῤῥωλεωτέρους, πολυ τοῦτο ἡμῖν ἐγὼ ὥλεονεκ- 
͵ Ν .“ δ νὰν Ν νΨ 

τήμῶ νομίζω" καὶ τὸν κίνδυνον οὕτως ἡμῖν μὲν ἐλάττω 
7 -“-ὦψ" Δλ 7 Ἂς ἊΝ »" 

λογίῷμαι, τόις δὲ τσολεμίοις μείζω λυ ὧν μωλλον. 
« Ν 5 Ὁ Ἂς Χ Ἐς λ 

Καὶ ὁ τϑατὴρ αἰεὶ λέγει, καὶ σὺ ᾧὴς, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ 
Ψ ; ς »" « ς ᾿ ᾿-Ὁ -Ὁ 

ὥαντὲς ομολογουσιν, ὡς οἱ μάχαι κρίνοντουι μῶώλλον ταις 
»“" Ν -»- »"“" ἵν χα ς Ἃ .« 

ψυχαῖς, ἡ ταις τῶν σωμάτων ρῶμαις. Ο μὲν ουτως 20 
“ “͵ ἐκ νυ ϑ Ἵ 
εἰπε" Κυωξόρης δὲ ὠπεκρίνωτο, 

ΕἸ ΓΙ λ “ “» ς 27 ᾿Ξ, Ε] Ἷ 

Αλλ᾽ ὅπως μέν, ὦ Κυρε, καὶ οἱ ἄλλοι Πέρσαι, ἐγὼ 
97 “» « Ω] ς »-“ρ᾿ ͵7 βω 

ὥχϑομωι τρεῴων υμᾶς, μηδ᾽ ὑπονοειτε᾽ τὸ Ὑε μέντοι 
πο Ξ - “7 ᾽ Ν ΄ “ ἮΝ 

ἰέναι εἰς τὴν πολεμίαν, ἠδὴ καὶ ἐμοὶ βέλτιον εἴνωι δοκεῖ 

αυοά ἐχ ᾿ἰἴῦτο Βιοάβι εἰ συεϊῇ, σοτ- 
τεξξα τη εἢ. ἀείπάε εχ πηᾶγρ. ϑιερῇ. 
ἐστόντες ὨΌει ὟΝ εἸΠαπᾶ. 

ἐπιόντας] ΒΕαά. ΡΓΙΠη8Ὲ ἰοχομένους. 

Νοήίταπη Βαῦει Βοάϊ. ἐσιόντες αὐτοῖς 

μωχώμεϑα Θαεῖξ, [εἀ σοτγεέϊου αὐτοὺς 
δεχώμεϑα ἀεάϊι. 

1ὃ. δοκῶμεν ὁρᾷν] Οπε]ῇ, ὁρᾷν δοκῶ- 
μεν, ἀεϊηάε φοβήσονται. ἀεϊπάε οὐχ, 
φοβούμενο; ΑἸτοτί, ὡς [ογρίο ἰὈΡΕΓ οοη- 
τεχία ΔῸ δἰϊθηᾶ πη8η8.- 

ποροσιόντας] Τα ητπᾶ προσιόντες : 46- 

ἱπάε βδάδετῃ οὑπὶ ΑἸάϊπα εἰ Οπεϊ]ξ, 
ἀναμένωμεν ὨαὈεῖ ; ρΡοβηειπαχῃ εἰϊᾶπὰ 
ΑἸτΟΙ, 

19. τυοιήσομεν)] Οὐο][. τυοιήσωμεεν 
οαπὶ ΑἸτογῆ, λογίζομαι τσολεμίοις δὲ 
μείζω ΑἸτοτῇ, 

τγολὺ ἄν μᾶλλον) Γ[ΔΌετ Οδρτιεὶ. Α]- 
τοτῇ. εἰ Βοά]. συσολὺ γὰρ μ. ΄αϑτη 1ε- 
ΕἸ 6 δια τ τηᾶγρο ΙΕ πά8 Βίερῃ. 
Γηθπηογαῖ, ΜΙΠὶ σοπγηγᾶ ΠΟοΟ ἰοίαπὶ 
ἀπρ]σεῖ, ἀτροῖε ἰδπρα! τη. 

κρίνονται) Μαῖθο ϑίερῃ. ῥώννυνται. 
ας ἱπερίατη μάχαιραι ἀαῖ (εξ, 
[εὰ ΠΊΔΤΒΟ ΨΕΓΌ ΤΩ Ὠδθεῖ. 

20. τρέφων ὑμᾶς} σπε!]!, ὑμᾶς χρ. 

ἀεϊηάς ἐμοὶ δοκεῖ βέλτιον εἶναι. πα Πλ6- 

τοῆῇα5, αἱ ΑἸτοσῆπυϑβ εἰἰᾶπλ. 
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Ν 7 ͵, 9) -“" “- πρὸς άντώ. ᾿Ἐπεὶ τοίνυν, ἔφη ὃ Κῦρος, ὁμογνωμονου- 

Ψ» : ᾧ ᾿ς νῸ »ροοὄ ΄"-“.» « »“ »"ΠὟ΄ 

μεν, συσκευωζώμεϑω, καὶ ἣν τὼ τῶν Θεῶν ἡμῶν Θᾶττον 
ἌΣ ΟἹ ΚΙ ς Ζ » Ὰ ' 

21 συγκαταινῆ, ἐξίωμεν ὡς τώχιστω. Ἔκ τούτου τοῖς μὲν 
Ζ: 5 Ν 7 ε “ 5] ΝΠ Ν 

στραωτιώτωις εἰπὼν συσκευάζεσιγαι ὁ Κῦρος, ἔϑυε, τρώ-- 
Χ ἈΝ “-- τ κγ Ν -“ 57) “ 

τον μὲν Διὶ βασιλεῖ, ἔπειτω δὲ καὶ τὸς ἄλλοις 3 εσὶς" 
ς. Ὁ « ΕῚ -»Ὁ {4 « 7 Ψ 

καὶ ἡτέτο, Ἱλεως καὶ εὐμενές ὄντώς, ἡγεμόνως γίγνε- 
Ὁ “σ᾽ "4 5 νι 

σϑαι τῇ στρατιῶ, καὶ τταρωστάτως ἀγαθοὺς, καὶ συμ- 
7 Ν τ ΓΑ " 5 " γ 

μάχους, καὶ συμβούλους τῶν ἀγώθῶν. Συμπαρεκάλει 
δὲ Ὁ ὦ “ ΕΠ ᾿. 7 Ν ᾽ 7, 

ε κωὶ ἡρωῶᾶς, γῆς ΜΜηδίως οἰκήτοράς καὶ κηθεμονως. 
Ε 53... Ζ "ς 3 ᾽ ἘΠ 5, ἘΣ Ν᾿ ᾽ 

22 Ἐπεὶ δὲ ἐκαλλιέρησέ τε καὶ ἀϑρόον ἥν αὐτῷ τὸ στρά- 
Ν "“" ς ΄ Ν 3 »“»" 7 3 

τευμώ τρὸς τοῖς ὁρίοις, τότε δὴ, οἰωνόις χρησάμενος αἰσί- 
Ξν, » Ἂ 7 3 Ν ᾿ δ᾽ 

οἱς, ἐνέβαλεν εἰς τὴν πολεμίαν. ᾿Ἐπεὶ δὲ τάχιστω διέβη 
Χο τ Ὑὐκν κα ἀν Ν᾽ ψο τε νη αν εἰς Εὖ “ Ἶ ἊΝ 

τῶ οὁριώ, ἐκει ὧν καὶ Γὴν ἐλάσκετο χοωώις, Κωὶ Θεοὺς 
ω 9 ἈΝ 3 

ϑυσίαις, καὶ ἥρωως Ασσυρίως οἰκήτορως εὐμενίζετο. 
"Ὁ Ν ΜΖ ο Νι 4 3) 5, 

Ταυτω δὴ «ποιήσας, αὐϑις Δὴ τωτρώῳ ἔθυε, καὶ εἴ τις 
» “ 2 7 ᾽ Ἂς 3, 3 

ἄλλος ϑεῶν ὠνεφιωίνετο, οὐδενὸς ἡμέλει. 
᾽ Ν δ ων "» “ 50 Δ ἊΝ ἃς Ἂ, ἝΝ 

22. Ἐπεὶ δὲ ταῦτω κωλῶς εἰχεν, εὐθὺς τοὺς μέν τσεζοὺς 
7 5 ὃν « ΚΧ 2 7 "“ 3 

τροωγαγόντες οὐ πολλήν ὁδὸν, ἐστρωτοπεδεύσαντο" τοῖς ὃ 

ἤν---ϑᾶσσον] 851 εἴ φωση ΡΥ ΜΗ 
εἰ οἱ αμραγα αὐαάικογιηί, πο ρῖς ΓᾺὉ- 
αηρὶ βαζίπι νι ἀθίυγ φααηὲ οὐ οΥΥ 16 
ἐχεαηης, 964 ἐπειδὰν νεὶ ἐπειδὴ τά- 
χιστα εἴς ἴαρτα 1. 3.14. 1. 59 6. ν. 4» 
21. ἐπεὶ τάχιστα τῇοχ (εξ, 22. 51- 
ΚΠ 5 τἀγηεὴ εἢ ἰοοῦβ ἴθ Δηδθαῆ 
Ογτὶ νὶ. 5» 20. ἄν ϑώτσον ἐκεῖ γενώμε- 
ϑα, ϑᾶσττον ἐξιέναι «τάλιν. {εἀ 111. 1,9. 
ἐπειδὰν τάχιστα ἡ στρατεία λήξῃ, εὐθὺς 
ἀποπόμψει αὐτόν. 

21. εἰπὼν] (πε! , εἶπον συσκευάζε- 
σθαι ὃ δὲ Κῦρος ἔϑυε. 

Δι βασιλεῖ] ἘἈδρίδο βϑηςὶς. δπξϊοτὶ 
εἴ ρίτοπο. ἰάειῃ {εέϊτίοης (εααδητὶ εἰ 
ΨΠ|. 7, 3. τσατρῷος αἰοίτιτ. Τάτ 5 
Δρυ4 ΡΙ]αταγοῆατη ἀθ Εὐτίαπα Ζεῦ 
“τωσρῶε Ἱπερσῶν, καὶ βασίλειοι ϑεοί, ΟἿ, 
Ατγδηὶ ΔηδΌ. 4» 20. 

καὶ ἡσεῖτο} Ουε]ῇ, οὕς ἡγεῖτο, ([ἐἀ 
οοτγϑέϊζατῃ) φαοά ἰάδπι Ππαθαδῖ ΠδΥρῸ 
ϑίεΡἢ. ἀοϊηάς. ψενέσϑαι (πε), ροῖοα 
τὴς Μηδίας, [ςἀ οοττοξϊαπῃ. 

22. ἐκαλλιέρησέ “ε}] Οαεϊξ, ἐκαλλιέ- 
ρῆσαν : Ῥοῆεᾶ ἐνέβαλον Τα πιϊΠᾶ. 

ἐκεῖ αὖ] Ταπιΐηα οπγϊῆϊ. 
Ταῦτα δὴ] 1Τῃ Οσαεῖξ, δὴ σοττεξζού 

δἀάϊάϊι ; ταῦτα ἐποίησαν ΑἸτοτί. ἀεῖη- 
ἀε ἀνεφαίνετο Ουεϊξ, Πἰυεγ Βτοάθιὶ εἴ 
ΤῊΔΙΡΟ ϑίερῃ. Απίς Ζευηίατη ἐφαί- 
νετο εἴαῖ. [{πιἴειργείαιυγ Οὐ ΠῚ ΕῸ 
ὙγεῖΚε νεγῦαπὶ ἀνεφαίνετο 4υ 5 
ἀεοτὰπὶ ἃ Μαρὶ οἤεηάεθαίαγ ἔξω 
ἀοσεῦαίαγ [ἀοτὶ οι 5. οὐδ σοποὶ Δ η- 
ἀμ: 4080 γαϊῃὶ γιὸ νἱἀδίαγ ἱπβεηϊο 
᾿ηραδα νΊτα ἔδσεγα δἰ 4 8 ΠῚ. 

23. ταῦτα καλῶς) Ουε!ῇ, καλῶς 
ταῦτα ---- προσᾶγ. ----- ἐστρατοπεδεύοντο. 
ΑἸιοτῖ. ἐσεὶ δὲ σαῦσα ἐποίησαν, εὐθὺς 
χοῖς μὲν τσεζοῖς τοροσωγαγόντες, τσολλὴν 

ὃν, 

σοῖς δὲ] ΤΑῦτί ΒτΙοάξοὶ οὕσω σοῖς. ἴε- 
σΌΘἢ 5 τυοιησάμοενοι ῬΙῸ -τοιήσαντες ΕΧ 

Ουεϊξ. ἀεάϊ: Ζεῦηε : ροῖθα οὐπὶ ΑἸ- 
ἀϊπα τεριεβάλλοντο πε], τας μὲν πε- 
ζοῖ; -τισσολλὴν ΔΙτοΙῖ, 
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. ᾿ ᾿ Ρ ᾿ς ἊΝ 

ἵπποις καταδρομὴν τσοιησώμενοι, «τεριεββώλοντο πολλὴν 
νι . 

καὶ παντοίων λείαν. Καὶ τὸ λοιπὸν δὲ, μετωστρωώτοπε- 
ΨΩΝ ΝΟ ον “) δ ΤῸ Ἵ Ν ὃ » 

δευόμενοι, κωὶ ἔχοντες ἄφϑονω τὼ ἐπιτήδειω, καὶ ἥουν- 
« λ 

Ηνίκα δὲ 24 
"ἃ ἄν ΩΣ ἘΠ Σ ἐδ δέ 5 - » 5 τ “δὲ » 

τροσιόντες ἐλέγοντο οὐκετι θέχ, ἥμερων ὠὡπέχειν οδὸν, Τοτῇ 

εἶ ἄς Ν 

τες τὴν χώρων, ἀνέμενον τοὺς «πολεμίους. 

δὴ ὁ Κῦρος λέγει: Ὦ Κυαξάρη, ὥρω δὴ ἀπαντῶν, καὶ 
7 6 ᾿ ᾿ ᾿ ἐ ΑἹ ᾿ 

μῆτε τὸς πολεμίοις δοκεῖν, μήτε τοῖς ἡμετέροις, φΦοβου-- 
3 - ἫΝ : 

ὠὡλλώ δῆλοι ὠμεν, 
9 ἣν Α “" ᾽ν »᾿"Ὃεἂ 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα συνέδοξε τῳ Κυω- 25 

΄ ἣν ᾽ δ .« 

μένους μὴ ἀντιπροσιένοι" ὅτε οὐκ 
Ε 7 ὥκοντες μωχούμεζω. 

7 .«“ δ ὅνΝ τὴς ͵ » 9. 
ξάρει, οὕτω δὴ ὠεὶ συντετωγ μένοι τῦρογεσων τοσουτὸν Κῶ 
δ ΝᾺ ε 3... 3. ὦ “» 2 Ν δεῖ 
μένος ὅσον ἐδόκει αὐτοῖς κωλῶς ἐχέιν. Κοωὶ ὁειπνον 

μὲν ἀεὶ κωτὼ φῶς ἐποιοῦντο, πυρὰ δὲ νύκτωρ οὐκ ἔκαιον 

ἐν τῷ στρατοπέδῳ" ἐμπόσθεν μώντοι τοῦ στρατοπέδου 

ἔκαιον, ὅπως ὁρῷεν μὲν, εἴ τίνες γυκτὸς προσίοιεν, διὼ τὸ 
ψ΄ Ἃ 

Πολλάκις δὲ 
ν Κ' » ΄ ΕΣ -᾿ 3 Ἂ -ν 

καὶ ὄπισθε τοῦ στρατοπέδου ἐπυρπόλουν, Φστώτής ενεζζον 

πῦρ, μὴ ὁρῶντο δὲ ὑπὸ τῶν προσιόντων. 

ψν δι. " καὶ “ 7 Ὄλὰ 
των πολεμίων" ΟσῚ εστν οτέ καὶ κοτοσ κ ΟσΟοέ εὐςπΙτΤοΟΥ 

» “Ἢ . Ἢ 2, ἃ ᾿Ἶ 

εἰς τὰς πρυφυλακὰς αὐτῶν, διὼ. τὸ ὄπισθεν τὼ πυρα 

εἰνωι ἔτι πόῤῥω τοῦ κχατακέδιν οἰόμενοι εἰνώι. 

Οἱ μὲν οὖν ᾿Ασσύριοι καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς, ἐπειδὴ ε ἐγγὺς τὸν 
ΑΠγτίογατωα. ΕῚ 7 Χ ᾽ 5 Ψ 

ἀλλήλων τὸ στρωτεύματω ἐγίγνετο, τάφρον περιεβώλ- εἰ ὑγτὶ ἀἰ- 
᾿ τ »" : , γυύεν γε τα, ἰῇ, οδὰ 

λοντο ὁπὲρ Κῴὶ γυν ετί σποιουσὶν οἱ βάρβαροι βασιλεῖς" ἢτῖβ οο]]ο- 
σϑηαὶς τᾶ- 
το, 

λοιπὸν δὲ] Ουε]ξ. λοισὸν δή. Μεῖθα 
καὶ ἔχοντες ἄῷφ, τὰ ἐπιτήδεια Τητηᾶ 
οὔῆς. Ὑγεῖκε Ἰοοὰπὶ νἱεοίατη εἶς 

΄ φεπίξῃβ καὶ ἔχοντες, αἷς εξ ρῥτὸ καί- 
περ, εἴ ΔΙτΤΈΓ πὶ καὶ [εοἸαῆε, ΜΙΆΙ, 
Δ καὶ δροῦντες τὴν χώραν δηίς καὶ 

ἔχοντες ἄ. «. ἐπιτήδεια ΡοῆιΙ5, Ἰοσι8 

λη τὶ Ροῆξ νι Δεθδίωτ, 
24. ἀπέχειν ὁδὸν] (συ ε]ξ, δδὲν ἀπέχειν. 

ἀεϊηήςε ἰξαπατᾷν ΡΓῸ ἀπαντᾷν. ΑἸτοτῖ, 
δὲ ἰόντες---ὁδὸν ἀπ. 
ἀρρδως, Ἑάἀά. ρτίπηθο φοβουμέ- 

26. ̓Ἐσεὶ δὲ] Ἑάά. ρτίτηεο δὲ οπηΐτ- 
ταης. ἀεῖπάς Κναξάρς, Ομεὶξ, »Ῥοῆςεα 
ἀεὶ οτηῖιτς με}, συντεταγρῖνοι ἀεὶ 

ΑἸτοτῇ. 
τυρούεσαν] Ταπεῖπα, Ζοπαγδβ εἰ πο], 

ἃ ΓΙ ΠΊᾶ τηδηα, τοροσήεσαν. 
μὲν ἀεὶ] Ουε!ῇ, μὲν αἰεί, ἀεϊηάς 

ἔκαιον εχ Τοοτγεδιοπε, Γεα πε ἐν ρτῖ- 
τὴυβ (δῆδίιο δάά!αϊς, Ὠο] απ τερο- 
τὰ ποῆεῦ ἴῃ Αμπαρδῇ νἱϊ. 2, 18, εξ 
Ηε]]εηϊσοτυπὶ νἱ. 2, 29. Οὗ, Γοτο- 
τἴὰ5 ἵν. νεγία 228. (η6. 

τοόῤῥω] Ἐχ Ουεῖξ. 
Ζειηε. 

χ6. ἐπειδὴ} ΟΕ], ἐπεὶ ἤδηττειστεριε-. 
βάλοντο ροβετίοτεπι (στ ρίσγαπα παρὲξ 
εἴἰατ (αῇα!ὶ. ΕαΙτο. 

βάρβαροι] Ῥεγΐρε εἰίαπι, τεῆε Χεπο- 
Ῥῃοηϊ5 Δηβφθαῖ [1], 4); 35. γεξε- 

τορόσω ἀεάϊῖ 
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δὲ δ Ζ ζ ᾿ ’ὔ ,, ἌΣ 

ὁπότων στρατοπεδεύωνται, τάφρον περιβάλλονται εὐπε- 
»“ὝὟ Ν Ν Ζ΄ ΠΝ ς Χ -“ ς Ἂ 7 

τῶς δια τὴν γὰρ υλ ιν ἰσῶσι Ὑῶρ, οτί ἐππιεΐκον εἰὐρνα 

ΩΝ ἐν νυκτὶ ταρωχωδὲς ε ἐστι καὶ ΔΌΜΟΝ ἄλλως 

27 τε καὶ βάρβαρον. 
5... δὲ τ ἐπ ἢ μ ἣν “7 ΡΥ ᾽ Ἂς Ὑ 3) 

ποὺς ἐπὶ τως ζότνωις᾽ καὶ εἰ τις ἐπ΄ αὐτοὺς ἴοι, ἐργον 

Πεποδισμιένους γὰρ ἔχουσι τοὺς ἵπ- 

Ἂν Ν »“Σ“͵ .« 5" Ἃ ἰφι 9, δ, 

μέν νυκτὸς λυσαι ἱπποὺυς, εργον δὲ χωλινωσαι, εργον δι 
7 δ. 5. τῶ 7 3 7ὔ 

ἐπισάξαι, ἔργον δι ἐπι)ωρωκίσασϑθαι" ἀναβάντας δὲ 
{ Ἴ Ἂς - ΄ 7ὔ 3 Ζ 

εῷ ἵππων ἐλάσαι δὶιὼ τοῦ στρατοπέδου παντάπασιν ἀδύ- 
᾿ς ΨΝνν,: , Ν ' ἂν ..9 Ἣᾳ 

γώτον. Τούτων δὴ ενεκὼ τωντων Χωὶ οἱ ἄλλοι καὶ ἐκει- 
- νοῦν 7 ΠΡ Ὺ 3. "»“ 

γοι τὼ ἐρύματω περιβάλλονται" καὶ ἅμω αὐτοῖς δοκεῖ, 
Ν 3 ᾽ » “ ν ᾽ Ἢ το .« χ, 

τὸ ἐν ἐχύῤω εἰνῶΐί, καὶ ἐξουσίαν παρέχειν, ὁτῶν βούλων-- 
Ν ὰ »“," Ν Ν »“ 2 ἢ 

ἡ8τῶι, μή μώχεσζεαι. Τοιωυτῶ μεν δὴ τοοιοῦντες εγγὺυς 
3 ΄ Θ᾽ εν Χ νῇ 3 »“ «“ 

ὠὡλλήλων εγίγνοντο. ᾿Επεὶ δὲ σροσίοντες ὠπειχον οσον 
7 ς Ν Ε 7 «“ 3 Ν Ψ 

σωρωσαγγήν, οι μὲν Ἀσσύριοι ουτως εστρωτοπεθεύοντο, 
.“« 32 3 4 ΝΝ ἌΣ, ΄ 

ὠσπερ εἰρήτου!, ἐν περιτετοζρευμένῳ μέν, κοτωφανει δέ: 
ε δὲ “ « ΩΝ 3 3 Ψ “᾿, Ν 
0 θὲ Κυρος, ὡς ἐθύνωτο ἐν αζωνεστώτω, κωμῶς τε καὶ 

Ζ 3 ;)΄ 

γεωλόφους ἐπίπροσθεν ποιησάμενος" νομίζων πάντω τὰ 

(ἰὰ5. 3, το. βεγία τρηαηίες Ποπαπος 
ἀμ έ21ς ζο ὲς σαβγα σορ επί. ὨΕ θεαὶ 
[πὰ ΌΓΕ 5 Ἐοπιὰποβ αἴοετα. 

ὁπόταν] Ουε]ῇ, ὅπου ἂν σαρατοπε- 
δεύονται. ΡΒΏΠΕΙΡΠ5. οἱ ὅσαν νεχίιϊ: 
485 ταῖϊο οτηπηί πὶ ταϊῃὶ ἔδο! Πτηὰ 
νΙἀοίατ, ὙγεΙκα οσαπὶ Ζευπῖο νετθᾶ 
τάφρον----σολυχειρίαν ῬᾶτεητΠείεοβ ἢρ- 
Πἶ8 ἱποϊαῆι, ἱποϊίΐο ροῇ βασιλεῖς, 

Ραηέϊο νεῖὸ στρατοσ. νεγΓθ ΠΊ Ροῆίο. 
δύσχρηστον) Τλθεγ Βτοάϑοὶ δυσήνιον, 

Μάατῖρο ϑίερῃ. ἴνβξοποὶ. δυσήνιον καὶ 
βάρβαρον. ἴῃ Ουεῖί. ἄλλως σε ἴῃ 

τηᾶγρῖηε ἃ οοτγοέϊοτγε ἔα δά ἀ!τα τη. 
27. τοεποδισμένους γὰρ] Ἐχ ΟΕ]. 

τε ᾿ἰητοτγίαγαϊς Ζεαηα. 500 [ἘπΊροτγα 
Ῥετγίαβ εοάεπὶ τηογε αἵοβ πατγαῖ ΟἹ] α- 
τὶὰ8. ΤΠ ΠΕγατὶϊ Ρ. 573. εἴ τερεῖῖς Χε- 
ΠΟΡΠΟη παγγαῖίοπεπι Αηδθαίθος. 11]. 

4: 35: 
ἐσισάξαι)] ἘΔά. ρῥτίπιθ σαπὶ πε] ἢ, 

ἐπεισάξαι. τεξϊαπη εχ ἢ. ]. δῃηποῖαν!τ 
ῬοΟΙῸΧχ 7, 186. εἰ δυϊάαΒ. ϑεηθθη8 
ἐπιϑωρακίσασθαι ἴῃ (υε!, εἰ ἃ οοτγα- 
ἕϊοτγε : ρτὶὰβ ἔχμεγαῖ δὲ ϑωρακίσασναι. 
αποὰ νεγραπὶ αυδηηαδηιὶ ΟΠ Π65 1η- 

τεγργείθβ δά δβηυος τγεξογιηΐ, 05 ἰὰ- 
ΓηΪΏ 5. ἔθυε Ὶβ. ἸΏΤΟΥ {6 σοηπεχὶβ θέϊος 
ἔα [δ᾿ πον πη εχ Οατίϊο 3, 11. εἴ 4, 
9. ΤῊΪΏΙ τἀπηδῃ δά βηυϊΐες ἱρίοβ γεΐο- 
τεπάπτῃ ροῖϊα5 ν᾽ ἀδῖασ. τίη ὰ πὴ 6- 
ὨΪπὶ ἢ εαηῦο5 ταίρισςγα πος νο] υἱθδι 
Χεηορῆοπ, ϑωρακίσαι αἰχίῆει; ἀε- 
1πά6 Ἰοσὰβ Απαραίδοβ δηῖθα ἰαυάατυς 
Ἰάετη 1ᾺΔάετγε νἱάεῖαγ: δεῖ ἐπσισάξαι 
σὸν ἵππον καὶ χαλινῶσαι δεῖ, καὶ ϑωρο- 
κισϑέντα ἀναβῆναι, ἐπὶ τὸν ἵπισον : ἀεῃϊ- 
486 Ιρίε Χεπορῆοη Απαθαί, ἰἰ. 2. 14. 
ϑωρακίξεσθαι ἀξ ρΡεάϊτε τΠοτγᾶσεπῃ ἴῃ- 
ἄυσεηῖς ἀἰϊχιῖ ; εἰ Ζευαπίδηυβ ᾿πάεχ 
ἐσιϑωρακίζεσθαι ἐλογασονι ἐιάμοεγε ΠῸς 
Ρίο ἴῃ ἴοοο ἱπίθγρτείαζαγ. 

ἐφ᾽ ἵσ'πων) ῬΠΠΕΙΡΠ 5 ἐφ᾽ ἵσισον νετ- 
τ, 486 Γογὶ ρίατα ἃ οοτγθέζογα εἰ πῇ 
ἴῃ Ουεϊῇ, ᾿μάέξϊα ἔαϊι. 

σοῦ στρατοπέδου) Ατιϊσα πὶ ΟΠηΪτ- 
τι ΟΕ], ἴτε καὶ Δπῖς ἐξουσίαν εἴ μὴ 
Ροῇ βούλωνται, ρίαπια ατἱ ΡΒ ΟΙρΡΏς. 
καὶ εἴίατη ΑἸτοτῇ, οπλῖῇι. ΔὈτείοῃ δά 
ΤΗυογά. Ρ- 497. καὶ μὴ μάχεσθαι δαῖ 
ἢ μὴ--- μάχεσθαι οοπ)ϊοῖεθας ἰεροη- 
ἄστη εἶξε. 
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πολεμικὼ, ἐξαίφνης ὁρώμενα, φοβερώτερα τὸς ἐναντίοις 
Χ' » ᾿ Ν Ἁ “ 3} ᾿ 

εἰναι. Καὶ ἐκείνην μὲν τὴν νύκτω, ὥσπερ ἔπρεπε, προ- 
Ἂς Ἄ ς 7) » Ρ᾿ 

Φυλακας σποιησώμενοι εκώτεροι ἐκοιμήθησαν. 
φῳ « 7 « σαδενας Εν ἌΓ Χ τ 

Τῇ δὶ ὑστεραίω ὁ μὲν ᾿Ασσύριος καὶ ὁ Κρόϊσος καὶ οἱ 29 
᾿ : » “ Ογίὰϑ ρηΐη- 

ἐχυρθω" οἷρεβ Ρετίᾳ- 

γ“ Χ Ν ,7 ν " ς . [ΠῚ δα ἴοσ- 
Κυρος δὲ καὶ Κυαξάρης συνταξάμενοι περιέμενον, ὡς, Εἰ υἰτυάϊπεπι 

σ οομδοτίδταγ : 
Ὡς δὲ δῆλον ἐγένε- ΑΠγηας 

“λλ ς μὰ τ ΝΣ ὦ ὃς 7 3 μὰ 
αλλοί ἡγέμονες ανεσώῦυον τῷ στρωτευματῶ εν τῶ 

ς αἱ, ἂ 

προσίοιεν οἱ πολέμιοι, μωχούμενοι. 
.“ “ ῳ) Ρ ΄ , ΕΝ ἩΡΎΝ, ἠδὲ 7 ΟἿΠΘ 

Το, ὅτι οὐκ ἐξίοιεν οι πολεμίοι εκ τοῦ ἐρυμιῶτος, οὐδὲ μυῶ-- [χυτὰ ἐχεῖ- 
7 : 7 λα  ἀδλι. οὐδ « Χ 7 Ἢ οἴζατα : 

χῆν ποιήσοιντο ταὐυτή τὴ ἡμέρῶ, ὁ μεν Κυαξάρης, »ώλε- ᾳυοά (ετο 
Ν -“ τῶν δὺς ", δὰ ͵΄ 9 Δὺ πος εἴ 

σὰς τον Κυρον κῶωὶ τους Φλλους τῶν ἐπτ(ο ρίων, ἔλεξε πταῆτα Βετῖ» 
“ὍΔ 3 " .  "», δ “ 7" ΡΙατὶ- 

τοιωθε᾽ Δοκὲι μοι, εῷη, ὠ ανόρες, ὥσπερ τυγχιώνομνεν 80 ὑυς 
΄ οἷ 4.2 Ν Ν δος 3 ἈΨ τ ᾧ ἄἀοςεῖ 

ἢ συντεταγμενοι, ουτῶς ἱένώ! πρὸς τὸ τῶν εὐνόρων ἐρυμνοῦ, ᾿ντὰς, 
ων ε Ἢ“ ε} Ἂς. 93) 

καὶ δηλοῦν, ὅτι Θέλομεν μώχεσθαι. Οὕτω γὰρ, ἐῷη, 
3 Ὰ Ἄς 3 7 Τ -»“μ" ε "ἢ ς Ρε » 

ἐπειδὰν μὴ ἀντεπεξίωσιν ἐκέϊνοι, οἱ μὲν ἡμέτεροι μῶλλον 
ἢ 4 Ε ς μὲ Ἃ ὧν ᾿ ΔΑ 

ϑαῤῥήσαντες ἀπίωσιν" οἱ πολέμιοι δὲ, τὴν τόλμαν ἰδόντες 
« » "»“" ψ, 3 Ν) Ν « 

ἡμῶν, μῶλλον Φοβηϑήσοντωαι. Τούτῳ μεν δὴ οὕτως 31 

ἐδόκει. Ὁ δὲ Κῦρος, Μηδωμῶς, ἔφη, πρὸς τῶν ϑεῶν, ὦ 

Κυαξάρη, οὕτω ποιήσωμεν. 

28. πολεμικὰ) Οὐπὶ ϑιερῃδηΐαπᾶ 
Ουε!ϊῇ. τυολέμια. 

ἔπρεπε) Ματρὸ ϑιερῇ. Τιδοηο]. ἔμ- 
πρόσθεν ΔρΡροίαϊ : ἀείηάε φυλακὰς 
τυροποιησάμενος (συ ε}, 

29. ὁ Κροῖσος) Αττὶοαϊατα. ΑἸτοτῇ, 
ΟΠ, 

σαύτη) Ουε], ἐν ταύτη. 
ἄλλους τῶν ἐσικαιρίων Ι͂ὰ οὐὺπὶ 

ῬΏΠ]εΕΙρῆο, (ὐἀηγείατο εἰ Οαεὶξ, 
Ζευαπε. Απίξὰ εταὶ τσάντας τοὺς ἐσι- 
καιρίους. ἸΝΝοῆταπη ᾿ἰεξλίοπεπὶ δηπο- 
ἴανὶτ Εἰ Τ]ΔΥΡῸ 5ῖορῆ. εἴ [βοποἱ]. 
αὑτὴ Πᾶς αἰϊοτα χαὶ σοὺς ἄλλους τοὺς 
ἐπικαιρίους : 4ας0 ᾿ρίαᾳ Τοτὶρίατὰ ες ἴπ 

ΑἸτογῆπο. ϑεησθης σοάδε (σπε]Ἐ, ο- 
ταῖῆτ σὰπὶ ἔφη, 4φυοά ροβτεπηατη νεσ- 
Ὀαπὰ πες ΡΒΠ]ΕΙ ΡΠ 5 νετγτ, 

30. ἐπειδὰν μὴ} Μαῖρο ϑίερῃ. 2. 
ουπΊ Ουε]ῇ. ἐὰν, ηαοαά ἀξ σοπάϊτοης 
τΪΏΙ νειὰπὰ νιάειαγ νοσδθυ]απ. 
Ῥάυϊο δπῖεα τὸ ἔρυμα σῶν ἀνδρῶν 
(εξ, εἰ ΔΙτοτῖ, 

Εἰ γὰρ ἤδη ἐκφανέντες πο- 

οἱ μὲν ἡμέτεροι] Ουεϊῇ, οἱ μὲν οὖν 
ἡμέτεροι. ἀειϊηάε. ποῆτγατὰ Ἰεξι ποτα 
ϑαῤῥήσαντες ἀπίασιν εχ Οπε]ῖ. ἀεάϊε 
Ζειπε, ΟΌΪ ἴάτηεη εἰ ἀπιῶσιν, εἴ ἸΠ- 
ἴετ ᾿ἰπεὲὰς ἐσιζσιν [οΥἱρίαπι : ααξα ἰε- 
ἔϊο εἰξ εἰίατ ἴῃ τηδγρῖπα ϑίθρῃ. εἰ 
Ιβοπ0].. ϑαῤῥήσουσιν ἄν ἐπιᾶσι Βάά, 
ΡΠ τηθθ. ϑαῤῥήσουσιν ἐν ἅπασιν Βοα]. 
οὐτὰ ΡΠ ΕΙρΏο, αυοά τεοερῖς Ημυτ- 
οὨϊπίοη : ϑαῤῥήσουσιν ἄν ἐπὶ τυοᾶσιν Ατ- 
βξεηῖ, [πῃ ΑἸιοτί, θαῤῥήσαντες ἐν ἅπα- 
σιν, [εὰ ϑαῤῥήσαντες εἰς [ἀρεῖ ταίατα 
[οτὶρίατῃ. 

τσολέμιοι δὲ] ΑἸτοτῇ, οἱ δὲ πσολέμειοι. 
ϑεαιθηβ δὴ οὐτῇ Οπε]ῇ, εα ΑἸτοτῇ. 
ον ΡΠΠΕΙΡΏ 5. 

31. μηδαμῶς, ἔφη} [τὰ Ουε]ξ, δηῖεα 
Κῦρος ἔφη, Μηδαμῶς : μηδαμῶς, ὦ Κυα- 
ξάρη, τορὸς ΑἸϊονί, ἀοῖπάςε Εαά. ῥτπηθα 
τοοιήσομεν, η0α Ο(αΠ Δ ]}10 σοτΓαχίξ. 

ἐκφανέντες) Ιῃ Ουε!ξ, ἐμφανέντες, 
[εὰ σοτγεξϊατη, ἀεῖπας ὡς σύ. Ιη Α]- 
τοτῖ, ὡς εἴ ἴᾳρετ ταίατα [οτρτατα.᾿ 



χηό ΟΥ̓ΕῚ ΘΙΒΘΟΤΡΙ ΝΖ: 

Ψ τι δὰ γι “ ς 7 ,᾿:ν ἐ 
ρευσόμεϑα, ἡ σὺ κελεύεις, νῦν τε προσιόντας ἡμᾶς οἱ 

7] » ἈᾺ » ς 3 2 

στολέμυιιοι Θεάσοντωι οὐδὲν φοβούμενοι, εἰδότες, ὅτι ἐν ἀσ- 
»"»" ΟῚ ΄»“" ἃ »“΄ ΕἸ 7 Ἂ ὧν 

ῷαλει εἰσι του μηδὲν παϑ έν" ἐπειδῶν τε μηδὲν στοιήσαν-" 
5 ͵7] ᾽ "Ὁ « »Ἦ»"Ὅ Ν. »οωο ΤΣ 

τες ἀπίωμεν, πάλιν κωϑορῶντες ἡμῶν τὸ πληϑος πολὺ 
5 Ψ» ως "“ 7 Ε 3 

ἐνδεέστερον τοῦ ἑαυτῶν, κατωφρονήσουσι, καὶ αὔριον ἐξίωσι 
ΝΣ 5.5.8 ψ' “ »“ 3 3 3 

32 πολὺ ἐῤῥωμενεστέροις ταῖς γνώμωις. Νὺν δ, ἔφη, εἰ- 
Ζ ᾿ .“ ͵ 3 ς« Ὁ Χὰς τς -“ ᾿δῇ “ 

δότες μέν, ὅτι πάρεσμεν, οὐχ, ὁρωντες δὲ ἡμῶς, εὖ τοῦυτὸ 

ἐπίστω, οὐ κωταφρονουσιν, ἀλλὰ φροντίζουσι, τί ποτε 
““.᾽.,92 Ν ἈΝ , Ν νξ »“» 2 δ “Δ ὦ ς4 Ἀλλ 

τοῦτ ἐστι, Καὶ διοωιλεγόμενοι περι ἥμων ἐγω οἱδ᾽ ὅτι οὐδὲν 
7 ς ΤῸ “᾿ 3 »“" « 

πωύὔονται. Ὅταν δὲ, ἐξίωσι, τότε δέν αὐτὸς ἅμω ᾧα- 
᾿ ς ο ΄ Ἂν [9 ἡ διν. ε 7 5 ΄ 

νερούς τε ἡμᾶς γενέσεαι, καὶ ἰένωι εὐθὺς ὁμόσε, εἰληφό- 
Ἄς 3) ͵ὕ » ΠΑ ε 

ϑ8ϑτας αὐτοὺς ἔγϑα πάλωι ἐβουλόμεθα. λΛέξαντος δὲ οὕτω 
Κ ΡῚ “ Ἷ »- 327 

Κύρου, συνέδοζε ταῦτω καὶ Κυαξώρει καὶ τοῖς ὥλλοις. 
Ἀ 7] 

Καὶ τότε μὲν δειπνοποιήσάμενοι, καὶ Φύλωκας καωτώστη- 
“" Ν Ν Ν᾽ Ἂς φν , 4 

σώμενοι, κωὶ πσύυρὼ πολλω σρὸ τῶν Φυλώκων καύσωντες, 
3 Ἂ “ ΟῚ ε 7 δ » Χ Ε 

94 εἐκοιμήϑησων. Τη δὲ ὑστερωίον πρῶ! Κυρος μὲν εστε- 
ν ἡ 3 ΄ Ἀ Ν »“ 7) ς Ψ 

Φανωμένος ἔϑυε, παρήγγειλε δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ομοτί-- 
3 Ζ Ν᾽; Ν- ον “ ᾽ μ᾿ Ν 

μϑις, ἐστεφανωμενοις πρὸς τῶ ἱερὼ σπώρεινωι. Ἐπεὶ δὲ 
Σ - ς Ἂ ᾽ν » Υδς 3] 

τέλος εἶχεν ἡ θυσία, συγκωλέσως αὐτοὺς, ἔλεξεν" 
7 ς εν ε . 7] δ 

Ανδρες, οἱ μὲν Θεοὶ, ὡς δι τε μάντεις Φασὶ, καὶ εμοὶ 
-“" ἤ ἈΠ ὧν Ν᾽ Ν , 

συνδοκεῖ, μαχῆν τ ἔσεσθαι προωγγέλλουσι, κωῶιΐι γικήν 

Ῥοῆεα ἐξιῶᾶσ, ἙἘΔά, ρτίπιθ εἰ Ουεῖξ. 
ϑεὰ ἐξίωσι ἀϊοϊτατ Ρῥγο ξαΐαγο, αὉ ἔξει- 
μι, οἵ 8. 29. ἐξίοιεν. 

σοῦ ἑαυτῶν) ΑἸτοτῇ. σοῦ οταϊῆί. 
32. ἐγὼ οἶδ᾽) ΟἼΕΙ. ἐγ᾽ ὠδ᾽, ΑἸτοτῇ, 

ἐγὼ εὖ οἵδ᾽, ῬΏΙΕΙ ΡΠ 15 σεγίο (Ο1ο. 
δὲ] Ους!, εἰ ΑἸτοπῖ. οσαπὶ Εάά. 

ῬΓΪ πὶ δεῖν Βαθεῖ. 
33. ταῦτα καὶ] ἴίὰ οὐτὴ ΟΕ]. εἰ 

ῬΏΠΕΙΡΗΟ Ζευπε: ναυϊραία πη οταϊ- 
ΠΕΠῚ καὶ «. τενοοᾶνι δϑεικα. Κνα- 
ξάρη σατὰ Καά. ρῥτὶπηῖ5 (σαε!(, 

φύλακας---ζφυλάκων)] Ἰίὰ ϑτΕρΡ Πάπας 
οὰπὶ ΑἸάϊπα : σὰτῃ «115 Ζεαπε φυλα- 
κἂς --οςφυλακῶν ἀεαϊξ ; νάξ ᾿πῆτα δά 
Υ. 1, 30. οδυίαπη. δα θη5 τυολλὰ 
Φαπεῖηα οπλῖῆι. 

34. ἐστεφανωμένος} [δοτϊτφ εἴ Ῥοπὶ 

ΟΠ πὶ σδυΐα (Δοτὶ οἷα σοτοηδεϊ ρεγᾶ- 
Βεῦδης Οτθροὶ ; εἰ Το θη πὶ! [18- 
{πὶ ἃ ἰδοτιβοῖο δὰ βρυρπάῖῃ ρεῖρο- 
Ῥαπῖ, τεϊε Χεπορῃοηΐε ἄς Ἐεραθ!], 
]ςεδά. 13, 8. [ρίοβ Ρετγτίαβ. σοτοπᾶῖοϑ 
[Δοτὶ ἤσᾶτα [ΟἹ τος ἰσγααάϊς Ποτοάοτζας 1, 
{75}. 

μάντει) Μαροβ ἱπίεγργείδητοῦ οχ 
ΗἩετοάοϊο 1, 132. Οἴσθσοηα ἀς Ὠ1νὶ- 
δῖ. 1, 41. εἴ ΑἸ ΠΊΔΠῸ 23, 6. ἀεΐϊη- 
ἀε μάχην ἔσεσθαι (σπε! , φαοά Ρῥτγεῖα- 
Ἰετῖ πῃ, [δὰ ἸΙά6πὶ ᾿ἰθεγ ρεῖαβ τσαραγέλ- 
λουσιν Ὠαῦεῖ. Ῥοβεα τοροσυσισχινοῦν- 
σαι τοῦδὶες Μαυτγεῖυ8 οοτγοχ εξ νἱαεῖαγ 
Ζευηῖο; πιῖϊπὶ Ουεϊξ. ὑπισχνοῦνται" 
Ρ]ᾶςεῖ, ᾳφυοὰ τἀπλδη σοϊγεέϊογ ἰπ νὰ ]- 
ξαΐλτη σρουπ', τηαϊανῖτ, ΠΙαά νοχς 
εἰἰᾶπι ῬΏΙΕΙ ΡΠ 5. 
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7 ἔς - ᾽ » ς -“᾿ 

διδόασι, καὶ σωτηρίαν προῦπισχνοῦνται εν τοις ἱεροῖς. 
Γ ς π ς Θὰ Χ »" « Ν ΝΝ ᾽ τὶ 

Ἐγὼ δὲ ὑμῖν μὲν πωρωίνων, ὁποίους τινῶς χρή εἰνῶι εν 88 
“ »“ ΕῚ 7 7 “ ν « “" .] Ν 2 Ἂς 

τῷῳ τοιῶδεὲ, αἰσιχυνοι μήν ὧν οἶδα γῶρ ὑμῶς ταυτῷ ἐμοὶ 
ΕῚ ΄ ᾽ Ν 7 3 ΄᾿- 

ἐπισταμένους, καὶ ταὐτὼ μεμελετηκότας τε καὶ ἀκηκοό- 
Ν, ὦ 3 Ν ΄ «“ ᾽ Ν “ Ν Ε 

τῶς καὶ ἀκούοντας διὼ τέλους, ὥπερ ἔγω, ὥστε κωὶ ὡλ- 
ἀν ἢ δ 7 ͵ » ᾿ μ ᾿ 

λους εἰκότως ὧν διδάσκοιτε τάδε. Ἐἰ δὲ μή τυγχώνετε 
᾿. 5 7 δ Ἶ ͵ὔ 

κατανενοηκότες, ὡκούσατε᾽ Οὐς γαρ νεωστὶ συμμωώχους 86 
3) ΄ .:ν»ν ΓΟ ε »"ρ 

τε ἔχομεν, καὶ πειρώμεν ἥμιν αυτοις ὁμοίους ποίειν, 
7 δὰ ὁ -“ ς ͵΄ ἈΞ ΗΝ ὙΩΩΣ 3 

τούτους δὲι ὑμῶς υπομιμνήσκειν, εῷ οἷς τε ετρεφόμεϑ α 
κιῖτυς ͵ .“ 3 “» ὌΠ Ε ὦ ΕΝ Αντν 

υπὸ Κυαξάρους, ὦ τὲ ἥσκουμεν, εὦ ὦ τε αὑτοὺς σώρου- 
ζ “΄ἦἦ΄ ᾿ ὙἽἶὔ Ἰ » 2 ς »ο 

κεκλήκαμεν, ὥς τὲ ὠσμενοι ἀντωγωνισταὶ ἐφωσων ἡμῖν 
3) ᾿ Γι Χ π ῊΝ τ 7 “ἶ Ὡ 

ἔσεσθαι. Καὶ τούτου δὲ αὐτοὺς υπομιίμνήσκετε, ὁτί δὲ37 
ἀ ἢ ΕἾ ΤΩΣ 7, τ’ Υ “ 7 ᾽ κ Ν Ἀ 
ἡ ἡμερῶ δείξει, ων ὠξιος εκωστὸς ἐστι. ὧν γῶρ ἂν 
᾽7 Η -“χ" ω» 3 Χ εἿ ͵ 

ἄνθρωποι ὀψιμαϑ εἷς γενωντώι, οὐδὲν ϑαυμαστὸν, εἰ 
᾽ “οὖ »Σ“’΄ ς Κ᾽ ἊΣ 5 ΕῚ Ψ ὶ 

τινες αὐτῶν καὶ του ὑπομνήσοντος δέοιντο ἀλλ οὐγωπή- 
Ν ᾽ 3 ς οῆδο 7 Ὑ Ε " 

τὸν, εἰ καὶ ἐξ ὑποβολής δύναιντο ὥνδρες ἀγωϑοὶ εἴἶνωι. 
-“ ΄ 7 τ ε .»" β... ψιϑν 

Καὶ ταῦτω μέντοι πρώττοντες, ὥμω καὶ ὑμῶν αὐτῶν 38 
» ΄ ς Ν Ἂν Ψ 3 »“» » 

πειρῶν λήψεσθε. Ο μεν γαρ δυνάμενος ἐν τῷ τοιῷδε 
“ἡ Ψ “Ὁ 5 δ ν « "»“ 

καὶ ἄλλους βελτίους ποιεῖν, εἰκότως ἂν ἤδη καὶ ἑαυτῷ 

ΔΕ: ὁποίους] Ουεϊέ, πσοίους----κᾷν αἰ- 

σ᾿ υνοίμην ἄν. ετθα ἐν τῷ τοιῷδε οπλὶ- 
ἢτ Οαεὶξ, 

ταὐτὰ ἐμοὶ] ἴτὰ ουτὴ ]ᾳπτῖπα εἰ 
Θεέ, Ζειπα. [εἀ ἴπ Οαε], ἐμοὶ σοτ- 
τεέζογ δαάϊάϊι ; ταῦτα ἐσίσης ἐμοὶ ΑἹ- 
ἀϊπᾶ εἴ τε! θα ΒΔά. οατὰ ΡΠ] εΙρΠο. 

σαὐτὰ--τσε καὶ ἀκηκοότας) Οὐεῇ, 
ογαϊτς ἤξθο οπληΐα, ἰεὰά οοτγεξϊογ 
ἀκηκοότας Ἰπίεταϊῖ, Ζεῦπε ταὐτὰ {ε- 
εἰαῆι. διὰ τέλους ἀκούοντας εἰ αυοά 
4115 ἀϊςὶ (οἷεὶ ἀκούοντας διατελοῦντας: 

{εὰ νιτᾶνῖς ΧΕΠπορἤοη Ρῥδτοϊρι συ πῇ 
σοπουτίατῃ εἰ ΟὈουταἴετη. 

ἅπερ) Οὐεῖῇ. οἷάπερ ἐγὼ, ὥστε κἄν---- 
διδάσκητε τάδε. ἅ εἰ μὲν τυγχ. [εὰ οοτ- 
τεδϊου (ὩΡεσ μὲν ρΡοίαϊς μή. ΑἸάϊπα 
τάδε δὲ εἰ μὴ, μά ἧκε πῆς ' ππίπμς 
ποβῖς. ῬΏΙΕΙΡΏυ5. ἄν εἰκότως διδάσ- 
Ἀοιτε, ἅ εἱ μὴ (ςἀ ἃ εἰ (ὩρεΙ ταίαγα 

[οτὶρίατῃ τη ΑἸτογῆηο ᾿ἰδτο. 
36. δεῖ ὑμᾶς} συε!ῇ, τούσους δὲ ἡμᾶς 

δεῖ. ὑπάς στούσους δὴ τηδ]εθαηξς ΕἾ- 
ομεγ εἰ Ζευπε ἰεβὶ. Επίατη ΡὨΠ]εὶ. 
ἡμᾶς νετῖϊι. 

ὡς σε ἄσμενοι) ἘΠῚ εχ ὡς εἴ σε σοΠ- 
ΡοΟΠεμπι, εἰ φεεγηαα»ηοαίμηη. 

ἔφασαν ἡμῖν] Ηος οτάϊπε οὔτ 
Οαυεϊῇ, Ζειπε ; ἡμῖν ἔφ. υ]ρο ε. 

37. τούτου δὲ] (υε]ῇ. σοῦσο δ᾽ ----ὖσι 
ἥδε ἡμέρα----ἶστιν ἄξιος, Ἰιοπάϊη. Εαϊ- 
το Παῦεὶ τούτου δή. ΑἸιοτῖ, ἕκαστος 
ἄξιος. 

ἄν ἄνθρωποι) Τα πτῖπα ἄν οτγηϊ: 
Οαε]ξ, ὀψιμαϑεῖς ἄνϑρ.---σοροιροινήσπκον- 
σος. ἴάετη ροΐζεᾶ δέοιντο ἀφάϊτ ἰπ ἰο- 
οὈΠῚ νυ] ρΆσ!5. δέονται, φαοὰ τενοοσανὶξ 
γγεῖκε. 

δύναινα.} Οπεὶξ, δύναιντ᾽ ἄν». ᾳφυοά 
τεςερὶς Ζουηδ. 

Ν 



] 
"" 

] : β 

᾿ 
᾿ ἔ 
Ι ἢ 

᾿ 

178 ΟΥ̓ΕῚ ὈΙΒΟΙΡΙΙ͂ΝΖ 

᾿: 7 ἼΆ 5 ὮΝ 5. Χ 527 ἵ ς δὲ ἊΝ ͵7 "-{νσ 

᾿ συγνειδείη τελεως ἀγωϑθὸς ὥνήρ ὠν᾿ ὁ δὲ τήν τούτων υὑπό- 
| στὴν 7 3) “ 3 “» 5.5.2 δὰ 

μνῆσιν ὠυτος μόνος ἔχῶν, καὶ τοῦτο οὐγώπων, εὐκόοτως ὧν 
« » «Ὁ ΄ 7 ἀ φ 3 ἊΝ " 

390 ημιτελή αὐτὸν νομίζοι. Τούτου δὶ ἐνεεν οὐκ ἐγω, εῷη, 
3. τυ) ὅδ ᾽ ἣΝΟΡ . ν" Ψ "Ζ «“ ἃς πο 

' οὐυτοῖις λεγω, ὡΦλλῶ υὑμῶς κελεύω λεγείν, νὼ κῶὶι ὡρε- 
εἰ γυ »"» ς "»-Ὁ Ν 7 3 “΄ 

σκειν ὑμῖν ποειρωνται" ὑμεῖς Ὑαρ καὶ τπλησιάζετε αὐτοῖς, 
. ἣν ς » κα : 5 Ὁ 3᾽. ἣν 3) Ψ 

ἑκώστος τῷ εαύυτου μέρει.  Ευ δι, ἐπίστασϑε, ἔφη, ἕως 
δ 5. ἦν ,͵ τ 3. ΜῊΝ » 7 
οὖν “γωῤῥουντῶς τούτοις υμῶς ὥὔυτους ἐπιδεικνύητε, καὶ 

᾿ 37 Ἂς ΕΣ ψ ΕῚ ψ ἢ 3 

ὟΝ τούτους καὶ ὥλλοὺυς πολλοὺς οὐ λόγω, ἀλλ ἐργω 9 αῤ- 

΄ γῪ΄ς ΄ “ τ ὺὰς »» 

γωμένους, καὶ σπονδὼς ποιησώμενους ἥκειν εἰς τῶς τα- 
δ, δ δὼ "ἢ ϑ ταν τος τ αὐδοίος ΟΥ̓ 

β ξεις αὐτοῖς στεφάνοις. ᾿Ἐπεὶ δι οὗτοι ἀπήλϑον, αὖϑις 
ἣν » Ν Ψ Χ ᾿ ἱε ἢ {δ 5, 

| τοὺς ουρώγους τροσεκώλεσε, καὶ τούτοις ὠῦ τοιώσδε ἔλε- 

ξεν" 
4 7) ἣ ἐὩ ε » ᾿ς, τ Ὸ ς 7 Ὰ , 

ει Ανόρες Πέρσαι, ὑμεῖς κῶὶ των ὁμοτίμων γεγόνωτε, 
» "4 5 Ν ἃ »-. ἃς Ἁ 7 ῸὋὉ" 

καὶ ἐπιλελεγμένοι ἐστὲ, οἱ δοκεῖτε τὼ μὲν ἄλλω τοῖς 
Ζ « ν᾽ Ὁ ΑΥΤ ΤΕ Ψ Ν ν᾿ 

κρατίστοις ὁμοῖοι εἰνῶ!, τῇ δὶ ἡλικίῳ καὶ Φρονιμιώτεροι. 
7 ͵ "} σι Ν ΤΣ ς "»" “5 κ"ο 

, Καὶ τοίνυν χώρων ἔχετε, οὐδὲν ἥττον ἥμων εἐντίμιον τῶν 
| "» Η ε -“ Ἂς “ 8 2, ἕ' 3 2 ὃς, 

| τροσ' τῶτων ὑμέις γαρ Οσισιῆεν οντες τοὺς τ ἄγωϑ ους 

] Ν ᾽ »" 2 " 3. 3) 

ὧν, εῴορωντες καὶ επικελεύοντες αὐτοῖς, ἔτι κρείττους 

Ὶ 

] 

' 

ς« ΄οὦ ᾿ ΄ Ὁ“ἦ 2 ͵ὕ 5 “ὦν“ ϑ9 ᾿ 

4ορειν διδάξετε. Τέλος εἰπεέν, ὠπιοντῶς Φριστῶν ἐστεῷω- 

β 
᾽ 

, »» -“» ᾷ. Ἂν ᾽ ᾿᾽ 

]. σσοιοιτε᾽ εἰ τε τίς μωλωκίζοιτο, καὶ τοῦτον ὁρωντες οὐκ ἂν 

᾿ 

38. σελέως} [τὰ Ουεῖξ. Ρῥτοὸ τελείως 
γυϊραΐο απίς Ζευπίυπη. 

μόνος] Μυτοῖαβ μόνως πιαὶο ας [οτὶ- 
Ρίαπι, εἰ ἀείησερβ τούτῳ ἀγαπῶν. 
Οὐ] Π. τοῦσ᾽ ἀγαπῶν. ΜΙΠὶ οἰἰατη μό- 
νος ΑἸ ρ Τσεῖ. 

39. ἕνεκεν) Οὐε]ῇ. ἕνεκα, 
ἕως ἂν ϑαῤῥοῦντας τούτοις} Τὴ Ουεϊξ. 

οτηπῇο. ἔφη οὔ ὡς ἢ Θαρσ. [εἄ οοττγθέϊοτ 
ἕως ἂν ἀεάϊτ. ΑἸτοτῆπας εἰ δ᾽ ἐσίσσια- 
σϑε, ἔφη, ἕως ἄν ϑιαῤῥοῦντας ὑμᾶς. οταῖί- 

ἴο πούτοις, ααοά ἐν τῷ ποιῶδε ἰπίεγρτε- 
τατὶ ἀθ 6 Πη118. 

οὐ λόγῳ] Οαε!ῇ, οὐκ ἐν λόγῳ. ἀεῖϊη- 
ἀε Βάά. ρτγίπιαγαπι διδάξασε οοττεχὶς 
)άτὰ (αῇδ]ϊο. 

40. σπονδὰς] Νεραι Ἡετγοάοίας 1, 
122. Ῥετίας ᾿θδτοηα αἱοϑ ; [εἀ στ 

Χεπορῃοπίε ἔδοϊζ Ατηπιίαπυβ. 
οὗτοι] Οπιῆτ Οαεϊξ, ἴῃ 4φὰο αὐσοὺς 

σοὺς οὐραγοὺς οσοτγδόζοῦ ἰῃ αὖϑις «οὺς 

οὖὐρ. τηαἴαν!, 
ἔλεξεν] Εχ τηδτγρ, ϑίερῇ. εἰ Θαε]Ὲ, 

ἐνεσέλλεσο ἀεάϊτ Ζειπε. 
41. ἐπιλελεγμένο] ΑἸτοτῇ, ἀσειλεγ- 

μένοι ἀαῖ, 
ἧττον ἡμῶν] Εχ Ουεῖϊξ, ἡμῶν ταἀά!άϊ. 

σῶν ἡμῶν τσροστασῶν Βτοάροὶ ᾿ἰθεγ, ἧσ- 
σὸν ἡμῶν σῶν τσροστατῶν ΤῊΔΤΡΟ ϑίερῃ. 

ἐφορῶντες} Ματείι5 ἐφορμῶντες τηᾶ- 

Ιεθαι Ἰερὶ ; [εαθδης τσοισῖτε Οὐπὴ 516- 
Ρμαπίδπα αἰΐεγα Βοάϊ, ΡγῸ τοοιεῖτε ἀ6- 
αἰἴε. ς 

εἴ τε τις] Μαγρο ϑίερἢ. οαπλ Οὐε] , 
᾿ Μ 

καὶ «ς| τιξ- 
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Συμφέρει δι ὑμῶν, εἶπερ τῷ καὶ 42 
27 τς --ν Ἂς ἧς « Ἂν Ν ΝᾺ Ἂς 7 

ώλλωῳ, το νικῶν, καὶ διὼ τὴν ἡλικίαν, Και διὼ τὸ βαροό 

ἣν. ᾽ ,» ν"ν 

ἐπιτρέποιτε αὐτῷ. 

τῆς στολῆς. ᾿Αν δὲ ἃ τον ὑμᾶς καὶ οἱ ὄμσφαασο ἄγω-- 

κωλοῦντες ἔπεσϑοι παρεγγυώσιν, ὑπακούετε αὐτοῖς καὶ 

ὅπως μηδ᾽ ἐν τούτω αὐτῶν ἡττηϑήσεσϑε, ἀντιπαρώκε- 
᾿ς 3 ᾿»᾿Ἕσ“͵ ΄ο ς »“Ψ" ᾽ Ἂς ΝΟ ͵7ὔ 

λευόμνενοι αὑτοις, Θᾶττον ἡγέσθαι ἐπὶ τοὺς πολεμίους. 
3 3 3 ͵ ε -“ -“ Ἂ 

Καὶ ἀπιόντες, ἔφη, ἀριστήσαντες καὶ ὑμεῖς, ἥκετε σὺν 
- 57 3 » Ε νι 7 Π Ἃ Ν 

τοῖς ὡλλοίῖς ἐστεζωνωμενοι εἰς τος τάξεις. Ο, μεν δὴ 45 
3 “ 3 3, Ὅ ε ᾽ Ἃ Ν νυ 

ὠμφὴὶ Κῦρον ἐν τούτοις ἤσαν" οἱ δὶ ̓ Ασσύριοι καὶ δὴ ἤρι- 
3 7 ΄ 325ς ΄ 

στηκότες ἐξζήεσάν τε “ρασέως, καὶ τσαρετάττοντο εῤῥωμέ- 
ΡῚ ψ Ἂς ς Ἂ π΄ “τῷ 

νως, Παρέταττε δὲ αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς, ἐφ᾽ ὥρματος 
Ψ ις 7 ᾿ 

παρελαύνων, καὶ τοιάδε πωρεκελεύετο" 
7 ᾽ “ἅμ "ο 27 9 ΄ς “" 

Ανδρες Ασσύριοι, γῦν δέ ἄνδρας ἀγωϑοὺς εἶνωι. 44 
--Ὁ, “ὦὉ. »" ς ΄ ε 5 Ἁ 

Νῦν γὰρ περὶ ψυχῶν τῶν ὑμετέρων ὁ ἀγὼν, καὶ ταερὶ 
ω Γ τ 59 ΓῚ 2 Ὧ 3 7 

γῆς, ἐν ἡ ἔφυτε, καὶ περὶ οἴκων, ἐν οἷς ἐτράφητε, καὶ περὶ 
"»"» Ὰ ΙΝ , “- ψ" 

γυνωικῶν δὲ καὶ τέκνων, καὶ τσερὶ τὐώντων, ὧν πέπασϑε 
3 »»Ά ζ Ἁ ς 7 ᾽ὔ ε »“" 

ὠγώϑῶν. Νικήσαντες μὲν γῶρ, ἁπάντων τούτων ὑμεῖς, 
τῇ 3} Ἴ Ἐν ε 2 5 

ὥσπερ τορόσιϑεν, κύριοι ἔσεσθε" εἰ δὲ ἡττηθήσεσθε, εὖ 
[2 ΄“ Ζ »“΄ῳ 

ἴστε, ὅτι πωρωδώσετε ταῦτω τπάντω τοῖς πολεμίοις. 

ἽΑτε οὖν γίκης ἐρῶντες, μένοντες μάχεσθε. Μωρὸν γὰρ, 45 

42. τῷ καὶ ἄλλῳ] Ουεϊῇ, καί τῳ 
ἄλλῳ. ἀεϊπάε στολὴ εἰ ἀτγπηδΐατγα, 
υδπη σπολάδα ὈΪ5 1 'π' Απαθαῇ ἀἰχῖε. 

ἄν δ᾽ ἄρα] Οαε!ῇ. ἢν δ᾽ ἄρα : ἀεῖπάε 
ἡγεῖσθαι οὐτὰ Η. ϑδῖερῃδηο εἰ Ηυῖ- 
σὨϊηΙΟηΟ ρτϑοίεσεηβ Ζεαπε Βαϊτὶο- 
Πυγη ΡΓΙΠηάγατὰ εἴ ΑἸτοτγῇ. Ἰθξεοηὶ 
ἥγεῖσθε, ῬοΙ αὐτοῖς ραπέϊο {πρατγίουί 
ἀρροῆίο {επιεηταπὶ ἢβηϊνετγαῖ : δἷτε- 
ΤΆΤΩ ἄξπυο ἃ νεγῦϊς καὶ ὅπως ἸπΠοΠοδ- 
νἱῖ, ΄φιθο γέ πλε σατῃ [1115 ἀντισα- 
φακελευόμενοι---- τσολεμίους σορυἶϊαθδῖ, 
εἰ ἂά ὅπως---ὐστηϑήσεσθε οαπὶ Οατηε- 
ΓΆΤΙΟ ὁρᾶτε να] ἤτη]]6 νεγθυτῃ ᾿πιε}}1- 
ξεδαῖ. Ὑγεπκίο ἐεηιεητία ρεὲγ νετθᾶ 
καὶ ἀντιπαρακελευόμενοι σοπεηυδτῖ να 
εἢ, υἱ καὶ ἀντι. Πρηϊῆοεῖ αάτο μ΄ Τρ 
20: φοπῖγα ἱποῖείῖς, ἰάεο Ρυπέϊαπι 
Τυαᾶυϊιι ; {εὰ ἴτὰ τὶ ὅπως Γ] απ ϊ]- 
γο πιοάο τεδιι5 Ἰ]ὩΡῚ νἱ ἀεθάαΐατ, 

ἰσσεφανωμένοῦ Ουεϊξ, σὺν τοῖς ἰστεῷ, 

ἄλλοις εἰς. 

43; καὶ δὴ} Οὐπὶ Μαυτεῖο εχ Οσαεϊξ, 
καὶ ἤδη [οτὶρῇτ Ζευπε, αἱ ἴαρτα ευπ- 
ἄετα ἀποθπὶ 111. 1, 2. τεῦς σοη- 
τεπηίεγαι. καὶ δὴ εἰξ ῥτο ἤδη ροπίατῃ, 
ἀεϊηάε αὐτοὺς αὐτὸς βασιλεὺς, ΟΌΪ σοτ- 
τϑέϊου ἀυι! Ο] Πὶ ὃ Ἰη(εγα τ, 

ἐῤῥωμένως] ΑἸτοτῇ. ἐ ἐῤῥωμεένοι, Ὠαδεί. 
44. πσερὶ ψυχῶν---πσερὶ γῆς---ἰγυνάι- 

κῶν] Ουε]ῇ. ὑπὲρ τεῦ ἴῃ Ἰοουπῃ δ]τε- 
Γ5 ΡΓΘΡΟΠΙΟηΙ5 ΓΙ ταἰϊῖ, εἴ γυ- 
ναικῶν τε καὶ πσερὶ τέκνων [οτ᾽ ρία τα δᾶ- 
Ῥεῖ, 

τοίπασϑε) Ησοο ρῥῖοὸ νυϊρατὶ κέκτη- 
σϑε εχ (οαϊοε [με ἀαπῇ ἀρὰ Ναϊοκέ- 
πατγίατη δά ἽΠεοστΙ ΑάἀοηϊᾶΖ. Ρ, 
2384. εἴ τηδρίηθ ϑίθρῃ. ουπὶ Ιβοα 
οἰανίο γτεοερὶς Ζεαπε : 60 φυδηηαδπι 
Ροείίοσο νεῦῦο υἱἱαγ ἰάπιεη Χοηο- 
Ρῇοη [αριαΐσα]ε οἴίατῃ ἴῃ Απαθαῇ. 

45. Ἅλτε οὖν] Ἰαπιίπα εἴτε, ΑἸάϊηα 

Ν 2 
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δι "“" ΄ Ν Ν -“ Ζ, Ν 

τὸ, κρατεῖν βουλομένους, τῷ τυῷλω του σωμῶᾶτος καὶ 
57 7 “᾿ 5 7 -“" 

ὥοπλω καὶ ἄχειρω ταῦτω εναντίω τάττειν τοῖς πολε- 
᾿Ἂ 7 

μίοις φεύγοντας. 
7 μὴ Ζ » ΝᾺ «“ ς Ἃ »"» ΄ ξ 

Φεύγειν ἐπιχειροίη" εἰδὼς, ὅτι οἱ μὲν νικῶντες σώζονται, οἱ 

Μωρὸς δὲ καὶ, εἴ τις ζῆν βουλόμενος 

δὲ φεύγοντες ἀποθνήσκουσι μῶλλον τῶν μενόντων. Μω- 

ρὸς δὲ καὶ, εἴ τις χρημάτων ἐπιθυμῶν, ἧτταν προσίετωι. 

Τίς γὰρ οὐκ οἶδεν, ὅτι οἱ μὲν νικῶντες τά τε ἑωυτῶν σώ- 

ζουσὶ, καὶ τῶ τῶν ἡττωμένων τπροσλωμβανουσιν" οἱ δὲ 

ἡττώμενοι ἅμω ἑαυτούς τε καὶ τὰ ἑαυτῶν πάντ ἀπο- 

46 βάλλουσιν ΐ 

Ὁ δὲ Κυαξάρης πέμπων τρὸς τὸν Κῦρον ἔλεγεν, ὅτι 
Ὁ μεν δὴ ̓ Ασσύριος ἐν τούτοις ἥν. 

δὴ ἐρδα εἴη, ἄγειν ἐπὶ τοὺς ᾿ἀυαν. εἰ γὰρ γὺν, 

ἔφη, ἔτι ὅδῦνι εἰσὶν οἱ ἔξω. τοῦ ἐρύματος, ἐν ᾧ ὧν τροσίω-- 

θυ πολλοὶ ἐσονται" μὲ οὖν ἀναμάμμα ἕως ὧν λείους 

ἡμῶν γένωνται, ὠλλ᾽ ἴωμεν, ἕως ἂν ἔτι οἰόμεζα εὐπετῶς 

47 αὐτῶν κρατήσαι. Ὁ δὲ αὖ Κῦρος ὠπεκρίνωτο᾽ Ὦ Κυα- 

ξάρη, εἰ μὴ ὑπερ ἥμισυ αὐτῶν ἔσονται οἱ ἡττηθέντες, εὖ 

ἰσϑι, ὅτι ἡμᾶς μὲν ἐροῦσι, φοβουμένους τὸ σλῆϑος, τοῖς 

ὀλίγοις ἐπιχειρήσαι" αὐτοὶ δὲ οὐ νομίσουσιν ἡττησίγαι, 

ἐἰ ϑιερῇ. οἵοι, σε. Μάαγρο δίἊρῃ. Δ]- σῶν ἡστωμένων) Οσυεϊῇ, σῶν τοολ μείων 
τοτῖ. εὐ σε. οἵ σε, [εἀ ἴῃ Οπεϊῇ, εἴτε καὶ ἡτσωμένων. Βϑίθρῃ. σ. τυολεμίων 
ἴα ρτα Γοτίρτα πὶ Ἰερίτατγ, ἅτε ἀεάϊς Οὰ- 
ἤλΙϊο Ρτῖπλβ. ϑιορῃπυβ εἰϊᾶπὶ οἵγε 
οὖν ἴεττὶ ροῦε σε! εθατ. 

καὶ ἄχειρα) Ῥατῖε5. σογροτῖβ δά ρὰ- 
ξηᾶπ εἴ Ποίϊε πὶ ἃ σούροτε ἀείθηάοη- 
ἄἀὰπὶ ἱπερίαβ πΠογληᾶτε νοΐ, αἱ 
ΒΑ] Πὰς. Τρ ΌΤΓΠΙΠΙ Ὀ61}} σαρ. 116. 
πέσ φμεηιφμαηι ἀεοεγε, τη παημς αγ- 

γιανογ, αὖ 1ηιενγηῖς ῥεαϊόμς ἀμκὶἐλιηη 
έείεγε, 1 γπαλιη0 7111 πμμαΐτεηι ΟἹ σῶ- 

ει σογῤμς αὐ λοβές σεγίεγε. ΜΙΠῚ 
ἴάπλεπ νεῦρα Παϊσ Δπηοίδι! Οηἱ Ρτρ- 
(οτὶρία ἀἰϊίρ!!σεπι. ΕἸ ΡΊΘητ5. ΘΠ 
ἴογσαπη σοοοαπ εἰ παάμπ) τεέϊε ἀϊοὶ 
ΡοΙ͂δ νιάδιυτγ, στηϊη8. οομηπηοαδ τηᾶ- 
θυ ἀςβιταϊατη. 

εἰδὼς} Ταπτπαπιὶ εἰ δὴ τεοορὶς σά- 
ἤΔ110 ἀεἰεῖο [εᾳαδηςὶ ὅτι, Ῥᾷι]ο δηΐθᾷ 
ἐπιχειροῖ ΑἸτοτῖ, 

ἡττωμένων. 

46. ἐν πούτοις] ϑιερῃδηυβ λόγοις 
δαὶ τηδὶεαῖ, ποῦ ἰατ5 ἰάοπεα ἐδ 

« σδυΐδ. 

εἴ} Εχ Βιοάθὶ εἰ πε]. Ἰἰθτοὸ 
Οὐ ΠῚ ϑίορμδπο Δ6α]α ι Ζεαπε : ἀεὶη- 
ἂς ὀλίγοι ἔτι-τ--τσροσίεμεν, [εὰ τυροσίω- 
μεν εἢ ἃ πηᾶπι οοτγγεέζογ5, φυοα σὰ Πὶ 
Βἴθρῃμαπο πιρῖῖο ρεϑίαϊς Ζεαπε: 
ῬΡοῆεα ἀναμείνωμεν Ουεϊῇ, ηυοάὰ τερε- 
Ρἰς Ιάδ πὶ Ζειπε. 

ἕως ἄν ἔπι) 11 Ουεϊῇ, τεροιτα (ά- 
ΓΕ ΡΟΗ͂ εὐπετῶς νοσὰ]ὰ ἀν, 4ὰδὲ 
Ρίδης ἀδίατάαε εἰ οοηιῖγᾶ παπηετὶ ογᾶ- 
ἴοΥ ταϊοποπὶ ψαϊρο ροῖ κρατῆσαι 
Ροῆία Ἰερίτατ. Μαὶ]ς ἰάοπι [ἴθ ογ οἰώ- 
μεϑα [τοτἰρῖατη μαῦει. ΑἸτογῇ, εἰσὶν 
ἔξω ποῦ οταϊ ἢ ατιΐσαϊο. 

47. νομίσουσιν) Ἐχ ΟὐΕἸ ἢ, νομοιοῦσιν 



ΓΙΒΕᾺ ΠΙ. ΘΑΡ. ΠῚ. εἷἱ 
᾿- . , εἶν τ υω ν᾿ ν 
ἄλλης οὖν σοὶ μώχῆς δεήσει, ἐν ἡ ὠμεινον ὧν ἰσῶς βου- 

7 ΕΝ »“"ν τ -- « ἡ ἢ Ὁ ὑκμα 

λεύσαιντο, ἢ νῦν βεβούλευνται, τταρωδόντες ἑαυτοὺς ἡμῖν 
7 τς: δ Ξ Ὁ 7 τωμιεύεσίϑαι, ὥσϑ᾽, ὁπόσοις ὧν βουλώμεθα αὐτων, μά- 

« Χ δι, 22 “Ἥ 3 ᾽} τ ὟΝ ᾿ 

χεσϑαι. Οἱ μὲν δὴ ἄγγελοι ταῦτω ἀκούσαντες ῳχοντο. 48 
7 " Ὁ ,ὔ « ΄ Δ ΕΥ, ἡ 

Ἔν τούτω δι ἤλϑε Χρυσωώντῶς τε ὁ ἱ]ερσης, Κωὶι ὡλ- 
Ν "“" ς Χ. 3 7 Μ ἊΝ « 

λοι τίνες τῶν ὁμοτίμων, αὐτομόλους ὠγόντες. Καὶ ὁ 
-»Ἥ - 3. -᾿ὶ ᾿ς ον δ 3 νι ΦῬΦΣ κε τ 

Κυρος, ὠσπερ εἰκὸς, ἡρωτῶ τοὺς αὐτομόλους τῶ εἰ τῶν 
« - 9, . ς; τῷ 4 Ἕ »“ 

πολεμίων. Οἱ δ ἔλεγον, ὅτι ἐξίοιέν τε ἠδὴ σὺν τοῖς 
.“ Ἢ ἐκ Ὁ ἃς ς Ν 5) ἈΝ Ν 

ὁπλοῖς, καὶ τιαρατάττοι αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς, ἔξω ὧν, Κωὶ 
τι Χ δ "»" ἃ. ἥδ, “ 7 ᾿ 

τωρωκελευοίτο μεν δὺ τοῖς ὥδξι ἐζω ουὐσι πὠοολλῶ τε και 
» ῪΝς « 5 ΄ ὃς 3 7 77 δι, Ὁ 

ἰσχυρὼ, ὡς ἔφασαν λέγειν τοὺς ὠκούοντας. Ἔνϑω δὴ ὁ 49 
7 εὖ Ε] 57 ἥ ὉΝἩῈ ΠῚ Ννς 

Χρυσάντας εἰπε" Τί δὶ, ἐφη, ὦ Κῦρε, εἰ καὶ σὺ συγκω- 
΄ “Ὰ 5} »}7 μὴ ᾽ Δ) Ἂς δὲς 

λεσῶως, εως ετι ἔξεστι, τυωρωκελευσώιο, εἰ ρθῶ τι καὶ σὺ 
» 7 ΄ Ἂς ΄ « »" ετ 

ὠμείνους ποιήσωις τοὺς στρατιώτας ; Καὶ ὁ Κυρος εἰπεν" 50 
Ἂν ͵7 ΄ 7, « ΜᾺ » 

Ω ἘΜΉΝ μηδέν σε λυπούντων αἱ τοῦ ἀρ ἢν γμν σω- 

βακελεύσεις' οὐδεμία γὰρ οὕτως ἔσται καλὴ παραίνεσις, 

ἥ τις τοὺς μὴ ὄντως κερμάνι αὐϑημερὸν ἀκούσαντως 

ἀγωϑ οὺς ποιήσει" οὐκ ὧν οὖν τοζότως γε; εἰ μὴ ἔμπρο- 

Ρτγρίαϊ Ζεαπε. ἀεϊπάς ἄλλης οἷν 
συμμαχίας Ἑάά, ρτίπιθθ. ἄλλης οὖν 
μάχης ΒοΑΪ]. φαοά ΡὨΠΕΙρΡΏ5 ἐχρτεῖς- 

Ρτοθαν ξ, 
49. Ἔνθα] 11 Ουεὶξ, Μαῖξο εγὰὶ 

δηῖε ΖειαηϊΠᾶτη ἐνταῦθα εἶπεν ὁ Χρ. 

ἢτ. Οὐπὶ ϑίερῃδπο εἰ Ουε]ῇ. ἀλλ᾽ 
ἄλλης σοι μ. ἀεαὶς Ζεαπα. Εαυϊάεπη 
εχ Αἰτογῆπο ἄλλης οὖν σοι μάχης τε- 
σερὶ, εἰ νυΐϊρατε δεήσειεν, ἡ ΑἸΠΌΪαΙ, 
αηάς πεοοήατια ριθοροῆτιο ἐν Δοοοῆη 
8ἀ Ργοῃμοπηθῃ ἥ. 

ἄμεινον ἄν] ἴῖὰ συεὶῖ, Ψαϊρο ογαὰΐῖ 
ἄν ἄμεινον, τη ]το ταὶ 5 Πα πιδτοίδ. 

σαμιεύεσϑϑα ] Ἑδάδτῃ ἔοτγλυϊα εξ ἴῃ 
Ἀπαῦδῇ ἜΤ ΗΙΡΡᾶτοΠΙοΙ ΤΗ͂ΘΙ δ δβ 

48. ἐν τούτῳ] Ψαηῖ. ἐν σούτοις, (σα 6}. 
ἐν τούτῳ δὲ ἧκε. [ξαδη5 τε δῃϊε καὶ 
ϑίερῃ, εἰ πε], ἀαἀ!άδγαπιὶ οτγ! Πα τη 
8 Οεἴεογβ [ἰὈτῖ5: ροῖεα ὥσπερ εἰκὸς 
ΡΙο ὡς εἰκὸς χ Οσαεϊξ, εἰ ΑἸτοτῇ. ἀραὶ. 

αὐποὺς δ) Ουε!ῖ, αὐσοὺς αὐτὸς ὁ β.-- 
τραρεκελεύετο μὲν ἤδη. 
ἔξω οὖσι] Τιεοποῖαν!! σοη)εέξατάτη 

ἰοῦσι ϑιερῃαπυβ ἔρτγονῖῖ, νΥε]Πμς5 ἂρ- 

τυυροκελεύσαιο] [τὰ ουτὰ ἰἰΌτο ΔΓ, 

ῬΏΜ]ΕΙΡΏΙ εὐ σε]. ϑίερῆδηι Βά. 2. 
Ηαϊτοδιηΐ. εἰ Ζευπίαπα : σοίογθο σῶς 
ρωκελεῦσαι. ἴπ ΑἸτοτῇ, τσαρακέλευσω 
[ἀΡΓα αἰ τηᾶ τ 9 Δα άϊίο. 

ἄρα τι) Εχ (συε!. ΑἸκοτί, εἰ Ηρτὸ 
ῬΏΠΕ]. σι δοσείηῃις. [πη Οπεϊξ, εἰ Αἱ- 
τοτῇ. ἀεδιπάς δὲ στοιίῆσαι, (εἀ ἴῃ ΔΙιοτῇ, 
δηΐεξα [μεταῖ σσοιήσαις. 

δῷ. μηδὲν σε] [πη ΑἸτοτί. μηδέ σε, {εἀ 
σογγθόϊου {πὰ ρτὰ ν δάροίαϊτ. 

οὕσως ἔσεαι) (σοι. ΑἸτοτῖ, οὐ δ γ 
ῬΠΠΕΙΡΩΪ ἔσσιν οὕτω, ᾧὰε0 Τὶ {οτὶ- 
Ρίαταᾳ ρτρορίδοθῖ, φσαδηηαδιῃ ΕἸΪΟΠΕΥ 
αἀ Ρ]αϊοηῖβ ΒΓ ΎρΏτ. [δξὶ, τ 5. Ρ. 47, 
Δἰτογάτη ρτοῦαῖ, σοπιράτβηβ ἰοσα Πα 
Γαρτὰ 1. ό, 12. ϑεηζοητατη ἐϑηάδπι 
τταξιαι 58} δας (δι μά 1} Ὀς}]] ἐΡ. 
ὅς 
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' 9 ῳ Ζ τὰ 2 " ἃς Ε] ΧΝ 

σιῖεν τοῦτο μεμελετηκοτες εἰεν" οὐδ οὐ Ἑκοντίστας, οὐδὲ 
ἊΝ « “3 53. ἃ ἊΝ 7 ΄ ς Ἷ »“ 

μῆν 'ππεῶς γε" οὐδὲ μῆν τῶ γε σωμώτω ἐκῶώνους ὥονειν, 
ὮΝ τὰ ὃ 3 ͵΄ Ξ5 δ ὦ πὶ 

51 ἤν μή τρόσϑεεν ἡσκήκοτες ῶὧσι. Κωιο Χρυσάντας εἰσ εν" 
3 3.5 » Ἂν “» ἘῸΝ ᾿ς ἣν 3 δὲ 

Αλλ ὥρκει τοί, ὦ Κυρε, εῶν τᾶς ψυχὰς ὠὑτων τπωρω- 
Ψ ΕῚ ͵΄ Χ ἰοΥ Ν ͵͵ 3 δ 

ἀπ αϑα μιν ἴω νύν τοιησής. Η καὶ δύναιτ ὧν, 

ἔφη, ὁ Κῦρος, εἰς λόγος ῥηδεὶς αὐϑημερὸν οὐἰδοὺς μὲν ἐμ- 

πλήσαι τὸς ψυχὰς τῶν ἀκουσάντων, ᾿ ἀπὸ τῶν αἰ- 

σχρών κωλῦσαι, προτρέψαι δὲ ὡς χρὴ, ἐπαίνου μὲν 

ἕνεκῳ τόώντα μὲν «πόνον, τάώντα δὲ κίνδυνον ὑποδύε- 

σϑωι, λαβεῖν δὲ ἐν ταῖς γνώμαις βεβαίως τοῦτο, ὡς 
« » “ 8 ψ᾽ » ΝΣ εὖ ΕΝ 

φιρετωτερὸν ἐστί μωχομεένους ὠποθνήσκειν μῶλλον, ἡ 
Ἄ ἡ δ ᾽ Ε 9) Ε ΄ 

52 Φεύγοντως σωϑήναι ; Αρ᾽ οὐκ, ἐῷη, εἰ μέλλουσι τοι- 
ο“ 7 ᾽ - ΄ 3] 

αὗται διάνοιοιι εγγενήσεσϑαι ἀνθρώποις, καὶ ἐμμονοι 
9 ἂς; Χ « 7 “" Ψ, ᾽ 

ἔσεσθαι, τῦρωτον μεν νόμιους ὑπάρξαι δεῖ τοιούτους, δὲ 

ὧν τὸς μὲν ἀγωϑοις ἔντιμος καὶ ἐλευϑέριος ὁ βίος 

οὐδ ἀκοντιστὰς) Ἐχ Ουεῖΐ. οὐδὲ μὴν 

ὠκοντιστὰς, οὐδὲ μὴν ἱππέας, ἀλλ᾽ οὔ γε 
μὴν τά γε σώματα φτερῖα!ῖ Ζεαπε : 
[ςἀ ἴῃ Πἰτο ἱρίο οὐδὲ μὴν ἱπσεῖς. ἀε- 
᾿πὰϊς τυσεῖν ἃ οοτγεξϊογε ἰῇ τυονεῖν τηὰ- 
ταΐατη, εχῆσγε τχοηδί ΕἸΓΟἢεγ. Ἰάεπη 
ΑἸιοτῇ. γε ροῖΣ ἱππέας οὔτ. [π 
(ᾳε!]ῇ, Ἰεέτοηα γΠὶ ρἱτιγα αἰ Πρ] Ἰσθητ, 
΄υδπηὶ ἴῃ νυἱραῖᾳ, αυᾶτη τἀτηθῃ ἱρίἀτη 
ΟΠΊΏΪΠΟ (Δ ηδη} εἰἶξδ πο Ραίο. 

σώμωσα)] ῬὨΙΕΙΡ 5 σώματα ἱκανὰ 
νογτ, {0Πιαἴτὰ πιαρβ εταΐ σοῖς σώ- 
ῥῶσι τσονεῖν: ἰἴὰ ΠΘΠΊΟ ρου ἔξει ἴῃ 
ἐαπὶ ᾿ποϊάεγε ορ᾽ πἰοηδτη, αὐ ογεάσγεϊ 
σώματα εἴϊε ἢ. 1. ἔεγνοβ : δαΐ ἵεγνο- 
τα ἀείοτιρι! Ομ πὶ Ομ ΘΓ νοὉ 5 
τὰ σώματα ἱκανοὺς ττονεῖν. 

ἢν μὰ] “αητ, ΑἸά, {Πηρτ- εἰ μή. 
51. ὠρκεῖ σοι] με], ἀρκεῖ σι-ττῇν ---- 

ὠμεείνονας. Ῥοτετηα [ογπιᾶ εἴ οτατγὴ ἴῃ 
ΑἸτοτί. 

ἀκουσάντων) Αἰτοτ. ἐκονόντων. Ὧ6- 
πὰς κωλύειν ἴῃ Ουε]Ε, [δὰ σοττγεέξλιη. 

ἐσαίνου] Ἐχ ΟΕ]. ἐπκίνων ἕνεκα ἀε- 
αἴ Ζεμπε: ἐσπαΐνον μὲν εἰς ἅπαντα 

ΑἸτογῇ, ροῖεα σώξεσθαι, ῃαθες Οαε]ξ, 
52. ἐγγενήσεσθ αι) Πδης ᾿Ἰ του ΠῚ 

Βτοάβοὶ Τουτὶ ρίαγαση σὰπὶ Τδοποϊανίο 
εἰ Ηυτοπίηίοπο ρῥγϑῖα]! αἰ ἴοτὶ ἐγγφα- 

φήσεσθαι, ηαυσϑὸ εἴ ἴῃ Εκπά. ρτίπγ 15, 
αἰτάαὰθ ϑιαρῃδηΐαηα, ΟΕ, ρτγο- 
μαίᾷ ἃ Ζευπῖὶο εἰ ΔΝ εἰκὶο.--χ μᾶς 
4αϊάδτη οτἴατα νἰάθταγ ἐντραφήσεσθαι 
ΑἸτογῆπὶ 10 τὶ, εἴ ἴῃ τδΥρ πα πῇ 516- 
ΡΠδηίαπερ ταί πῇ εχ νεγῇἤοπα, οτγα- 
4ο, ΡΠΠ]ΕΙρΡἢΪ, Ὁ] ΕΠ σοαλρίξεγε πὶ ἀο- 
γηϊηϊόμς. ϑοτιὶρίυτατη ἐγγραφήσεσθαι 
ἀεξεπάθηϊ εἶδ ἐχηυϊπιϊοτετη. εὐ αἰϊοὶ 
εἸεραηίεγ ἀθ γε θὰ εἴ Τεηῆ  5 ΒΓπῚῖς 
εἴ σοηβαητθαβΒ. Ἐδέῖα νϑτο ' Αἱ 6- 
Πίτη Ργὶὰ5 ογαῖ ἀἴσετο, [επί ς ἢῸ5 δ ηϊ- 
πιὶς Ὠοπγϊπαπι πη σδγὶ ἀδῦσθτγα : ἀς- 
[Ιη46 νεῖοὸ οπγηὶ τατίοηθ σοΠ ΘΠ ΠῚ 
εἴ, αὐ 1᾽[01 φυλῇ σοαϊείοαπι σὰ πὶ Πᾶ- 
ταγ] 5. (δ 5 εἴ συρ  ἀἸτατθ 5, 
ΠΕ] ὑπηὰσᾶπη) εχ δηϊπΊο ΕΠ] υδηξ. 
Ηοο εἢ ἔμμμονοι γίνονται : σὰ τῇ αηυ0 ἢ 
ἐγγραφήσεσθαι ἸαπρΘΓΘΓΓ, ΠΉΪΠΟΥ νἱβ 
τ τ ΤΟ Ροήϊζεγιοτὶ ἱπε ει, οἴ ἰγορίσϑα 
ΟΥ̓ΑΤΙΟΩΙ τεέζα Γ᾽] αηρογοίαγ οἵ Ππ|- 
ΡΙεχ, φυοά τῃεδιοιϊοα αἰ Ὁ] Ρ}}πὰ ἔδοογα 
νεῖαῖ. Ασσεάϊε υἵἱὰς εἸυΐάσπχ νεγὈὶ 
ἐγγενέσϑαι [εξιϊοηε 53. ἃ Χεπορποηίε 
ΔαΠΙ 1]. 

τσρῶτον μὲν] ΑἸτοτγῇ, μὲν οπγετ, εἴ 
ἤς τεξδὶς ἀεῖϊπάς ἔπεισα διδασκάλους 
Γοαυϊτατ, ΌΪ ἐχ Οαε]ῇ, ἔπεσα δὲ τε- 
δτία5 στρῆι Ζευπηε. 



ἹΠΒΡΕ ΤΠ ἸΟᾺΡ; ἨΪΐ. ι83 

᾽ “ Ν Ὁ“ φ Ὗ 

τωρασκευασϑήσεται, τοις δὲ κῶξκοις ταπτεινγος τὰ Κωι 

5 ᾿, Ν » 7 ς 2 Χ 3 ὥ μ, 

ἀλγεινὸς καὶ ἀβίωτος ὁ αἰὼν εἐπωνακείσετωι; Ἐπειτῶ 58 
ν 7 “ » Ἢ », δ νας 7 

δὲ διδωσκάλους, οἰμύωε, δὲ, καὶ ὠρχοντῶς ετι τουτοίς 
΄ « Ζ » » ἢ 7 Ν. 

γενέσθαι, οἰτινες δειξουσί τε ὀρθῶς, Κωι διδώξουσι, ΕΣ] 
Ε 7 "- “ "53, 3 Χ ᾽ τ Ἀ,Ὶ ἂν ᾿- ᾿ 

εθίσουσι ταῦτω δρῶν, ἐστ ὧν εγγενητωι αὑτοις, τοὺς μμὲν 
5 Ἂς γ 3 ; "“" 3 ὥ το ὁ 7 

ἀγωϑοὺς καὶ εὐκλεεις εὐδωιμονεστάτους τῷ οντι νομίζειν, 
Ἂς Χ Υ̓ "»" » 7) ς ᾿) 

τοὺς δὲ κακοὺς καὶ δυσκλεεὶς ὠϑλιωτάτους ἁπάντων 
«ς »ο»-" ξ »-»-7Ὃ᾽᾿ ο“» ις ἐδ 

ἡγέσϑαι. Οὕτω γὰρ δεῖ διατεθῆναι τοὺς μέλλοντας 
“᾿ ἂν δε "“ 7 ᾿᾿ Ἂ, μέ Ζ 

τοῦ ἀπὸ τῶν πολεμίων φόβου τὴν μάϑησιν κρείττονω 
Ζε 3 Ἂ 3 5 χ Ν -“ 

παρέξεσθαι. Εἰ δέ τοι, ἰόντων εἰς μώχην συν ὁπλοίς, 54 
β Ξ “ο -»“ 7 5) 

ἐν ᾧ τολλο καὶ τῶν πωλωιῶν μωϑημάτων ἐξίστανται, 

ἐν τούτῳ δυνήσεταί τις ἀποῤῥωψωδήσας παρωχρήμα ἄν- 
]ἸἼ] Ἐ» δ ς-ο. : 3 

δρως πολεμικοὺς ποιήσωι, πάντων ὧν ῥῶστον εἴη, καὶ 
»“" Ν Ὰ Ἂ χ ἐῶ 2 2 ἡδ 3 

μωϑεῖν καὶ διδώξωι τὴν μεγίστην τῶν ἐν ἀνθρώποις ἀρε- 
7 

τήν. 
3 ἄν Ἂν 3 3) ἠδ᾽ δ ψ' ἔς χὰ » ᾿" 

ἔσει γῶν, εῷη, οὐδ᾽ ὧν τούτοις ἐπίστευον ἐμ μιό- 55 
᾿ δ “ 3) ᾿ς δ᾽ ὼ 4 δῶ 3 »"μ 

γοις ἔσεσϑιωι, οὺς νῦν ἔχοντες πὰρ ἡμῖν αὐτόις ἡσκοῦμεν, 
» Νν « “,. ε΄ τς ὰἃ Α 

εἰ μὴ καὶ ὑμῶς ἑώρων παρόντως, οἱ καὶ παραδείγματα 
δον »] .«“ ΧΝ “" ε Ὦ ͵΄ 

αὐτός ἔσεσϑε, σίους χρή εἰνωι, καὶ ὑποβάλλειν δυνή-- 

53, ἐϑίσουσ] Ἐχ Οαε!]ξ, ἐϑιοῦσι το- 
ςερὶς Ζευπε, ἀεὶηάε ἔστ᾽ ἄν ἴῃ Ἰοσ ΠῚ 
νυ ]ρατὶ5 ἕως ἂν ; ροῖεα ΑἸτοτί. ἐγγί- 
γησα, Ὠδθεί. 

εὐκλεεῖς) χ Οσυεῖῇ,. ἢ καὶ ααὐάετα 
τη  αΘγῖ8, τὰ ἀείποερβ. εἰϊαπλ καὶ 
ἀϑλιωσάτους (οτὶ εαπά τα ἰποτιῖ, δὶ 
ἁπάντων αἱ πυπιετοῆὰαβ εχ Οπεὶξ. 
νυϊραίο τσάντων ἰαἰταϊς Ζεαπε. 

γὰρ δεῖ] Οτἤθτα ἴῃ ἘΔά. ρτί πηῖ8, 
αἴ ἴη ΑἸτοτῖ, ΠἰΌτο. δὲ δάάϊάϊς εχ 11- 
Ὅτο (Οδθτίεὶ. ϑιερῃδηιβ, εχ Οαε]ξ, 
Ζευπε. 

μάϑησιν] Τῃ Οπεῖ, εἢ μάχην. Βα 
ῬΙδοαρία αἰ] ρθη! αἰ οἸρ!]η8 ττγϑάϊα, 
εἰ ἀϊατςατηα εχϑτγοϊτατίοηβ ρεγοερία 
αξϊογατη Ἐχθπρ} 8 ΟΟΙΏΡτΟθατε. εἰ 
εχίεαυϊ, πεο ρϑῖὶ, υὐ {πλοῦ ΠΟΙ Τα 
εἴ ᾿ηΠΔΏΓ15. ῬΓΘΘἢΠ ΠῸΪ ρῥτροοερίαᾶ οπ,- 
πἶα (Το εχουτζίαῖ. 

54. εἰ δέ σοι] 71ᾳκπί|. εἰ ΟπΕΙ, σιν 
αυοά ἴῃ ΑἸτοτῇ. Τὰ ρϑγ ταΐαγα Γοτρία γα 
εῆ, Αα ἰόντων ᾿ῃιε!]ρ σῶν στρατιω- 

Ζωνς 

ῥᾷστον] Ος ἰπ πηαγρῖης ΘΕ], εἴ 
Δα Γοτρία αι, ἴῃ τοχία εἢ ἄρισσον εἴη 
μωϑεῖν. 

55. Ἐπεὶ] [τὰ Οσυεϊξ. οὰπὶ Πἤπρτ, 
φμορίαη ῬὨ ΕἸ ρῃ α5. νετεῖς, ἐστεὶ δ᾽ εἢ 
ἴῃ Ταπιίπα εἰ ΑἸά, ἐπειδὴ Βιερῃδηιβ 
ἀεάϊι, αιοά ͵εΙΠκα τειπαῖϊς : σοπίγα 
ἐπεὶ δ᾽ αυδΔῇ 4 Οπεϊξ, ετἰᾶτη σοτηρτο- 
θαίατη ργθοια! Ζεαηε, οὐκ ἂν σούτοις 
Οὐε! Ὁ, 

ἐμμόνοις] Ταπτῖηδα, ΑἸἰκοτῖ, εἰ Θαε]Γ, 
ἐν μόνοις, ἴε4 ἴῃ (ΕἸ, σοττεέϊατ. 4ε6- 
Ἰηἀς αὐσοῖς εἴ ἴῃ ΑἸά. Βοάϊ. σαῦτ, 
εἰ Οσυε!. [{Ὀτ|5,. σείει αὐφσοὺς Ὧά- 
Ὀεηί. 

ποαρόντας} ὰπ|, Ἰπηρτ. εἴ ΠΊΔΙΡῸ 
συε!ῇ. τσάντας. [εξ 5 αὐτοῖς ΟΓΪ τς 
Ψαπίηα, εχ σσιεϊξ, νυϊξάςατη τοαρά- 
δεέγμα σοττεχὶ. 

ὑποβάλλειν] Ουεϊῇ, ὑποβαλεῖν, αυοά 
τεοορῖς Ζειῃθ. ἄν τι ἐπιλ. ἀείηάς ΑἹ- 
τοτί. 

Ν 4 



184 ΟΥ̓ΒΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΑ͂: 
ἃς ᾽ , ζ 

Ἴους δὶ ἀπαιδεύτους 
᾿ » τ 3 ἢ 3 ἘΝ μ παντάπασιν ἀρετῆς Θαυμάζοιμ᾽ ἄν, ἔφη, ὦ Χρυσάντω, 

εἴ τι πλέον ὧν ὠφελήσεις λόγος κωλῶς ῥηθεὶς εἰς ἀν- 

“4 2 ,ὔ 

σεσϑε, ἥν τι ἐπιλανθ ἄνωνται. 

7, Ἀ Ν » ἰχ “" " -“ 
δορωγωϑίαν, ἡ τους ὠπαιδεύτους μουσικῆς ὠσμοῶ κωλως 

ἐσθϑεν εἰς μουσικήν. 

506 
ὍΜαρηο δηϊ- τὸ, 
τηο Ρεγίξβ ἘΠ ΤΟΣ ἔλεγεν, 
᾿τηρεῖα πῇ ἊΨ 
αοϊαηι η΄ ὥγων ὡς τάχιστω ἐπὶ τοὺς πολεμίους. 
Αὔγτίοθ,Ἠ 
4], ἀπλ}}5 μὐ νων. 

ς Ἧ “Ὁ ΄ ε } 7 

Οἱ μὲν τοιωῦτω διελέγοντο. Ὁ δὲ Κυαξάρης πῶλιν 
“ 51» 7 Εν Α ᾿ 3 

ὅτι εξλβλα να ΠΑΤΟΜΗΝ καὶ οὐκ 

Καὶ ὁ Κῦρος 
» εν 3 

δὴ τότε τοῖς ἀγγέλοις" ᾿Αλλ᾽ εὖ μὲν ἴστω, 
Γαοτὰ Γῇ »᾽ “ "} Ν “ - 
τηυ 5, ἴπ ἔφη, ὅτι οὔπω εἰσὶν ἔξω, οσους ἔδει" Ἀαι ταυτῷ ὡπογ- 
ροραῇτὰ τα- . Ν ᾽ ἜΜ Ἢ -“ 

ΡΕΙΙαητυτ, γέλλετε αὐτῷ ἐν ὥπασιν' ὁμῶς δὲ, ἐπεὶ ἐκείνω δοκεῖ, 

57 ἄξω ἤδη. 
᾽ »ο᾿ 2 Ν 7 

ούῦτου, ἐζήγε Το στροτευμῶ. 

«-, Ε ἊΝ Ν ξ΄ »" -»“" 

Ταύτω εἰπων, καὶ προσευξάμενος τόις ϑεόὶς 
ΓΝ. ὦ εν 3 

Ὡς δὲ ἡρξατο ἄγειν [ἔτι 
"»“» « Ν ς -“ ς δίμν (δ ᾽ 7 Χ Ὺ ἣ 

Θᾶττον, ὁ μὲν ἡγεῖτο, οἱ δ εΐποντο, εὐτάκτως μὲν, διὰ τὸ 
ἢ ἮΡ τ ΄ » 7ὕ ͵ 
ἐπίστασθαι καὶ μεμελετήκενωι εν τάξει τορεύεσ Σ᾽ αι" 

ἐῤῥωμένως δὲ, διὼ τὸ φιλονείκως ἔχειν πρὸς ἀλλήλους, 
ΠΥ ΑΥ ὙΥΤτ ͵΄ » - ΜΝ ᾿ς, 7 

διὼ τὸ τὰ σώματω ἐκπεπονήσϑαι, καὶ διὼ τὸ τοάν- 
"7, - 7 “ «ἢ 7 ᾿ τ ΘΙ, ἀπ Ὁ 

τῶς οὐβχιοντους τοὺς τὐρωτοστοταῶς εἰν" ἡδέως δὲ, διὰ τό 

Χρυσάντα) ΑἸτοτῇ. ἃ ῥτὶπιὰ ΠΊᾶΠὰ 
Χρύσαντες Ὠδθεῖ Τοτιρία πη. 

μουσικῆς} Τὰ οὐπι ᾿ἰ τὶς ΡΏΠ]ΕΙΡΗΙ, 
(ποῦ. Οσπε!ῇ, Βιερῃδπηὰ5 εἴ Ζεαπε 
διεγογα ἢ μουσικὸν ΠΟΥΙΓΟΧΕΓᾺΉϊ, ἴῃ 
400 ἰᾶτηξδη μουσικῶν ΤῊ] Ἰαττατα νῖ- 
ἀεθαῖατ, οαἱ ἢ σῶν ἀτι συ] πὶ δα αίάε- 
τὶβ» Ταδλα5. νδγὶἃ ὈΪΓῸΓ ΟΓΆΙΙΟ, 418 ΠῚ 
ξεπηίηδῖο νοσᾶῦα]ο μουσική, [τὰ ρᾶ]ο 
ἃηῖς ἀρετὴ εἰ, αὐ ροίἴοὰ ἄνδραγα- 
ϑία. ἀοϊπάς μάλα καλῶς εχ ἰἴῦτο 

Βτοάθι εἰ σπεϊῇ, ἀφαϊ Ζευπα. 
56. σποιαῦτα)] Ουε!ξ, ταῦτα----πέρω- 

“των τοάλιν-τι ὡς ποὺς τοολεμίους. 

ὅσους ἔδει.) (ΕΠ. δεῖ. ἀεῖπάςε ὠπάγ- 
γελλε ΑἸτοτῖ, ἃ ρῥτίπηα τῆᾶπὰ [οΓ- 
Ρίαπι Ὠαδεῖ. 

57. ϑεοῖς αὐσοῦ) Ἐχ Βαάεπῆ εἰ ΑΙ- 
(οτγῇ. αὐσοῦ ἁἀάϊαϊτ Ζειπε, ησυοά (ἀ- 
τ ογδ τ 5, 7 11σο,’ ΡΠ Π]ΕΙΡΗ5. ἐήως μο 2 
(ἶοος ῥγεσαίμς νοτιϊῖ. 

ϑώσσον) ἴπ Οαεὶῇ. ἐπεὶ ϑᾶσσον 
ἡγιεῖσο, ἴεὰ οοτγγεέϊον ἐστὶ τημίαν!ς ἰπ 

ἔτι, εἰ ροῆ ϑᾶσσον ᾿πίεγαϊς νεγθα ὁ 
μέν. σειετγὶ ᾿ἰὈτὶ ἔσ, ϑᾶσσον Ὠαθδηϊ, 
ἐπὶ ϑάττον ἀφδάϊτ ΝΥ εϊῆζε, ἔστε ᾿πο]αῆι 

Ζευπε. Αἰιτογί. ἔτσι ϑᾶσσον, ἡγεῖτο. 
Μιῆὶ Χεπορῇοη ποη ἄς οσεἸεγιταῖς 
ἀρ Πλϊηἶς ἰΙοααϊ νο]Πὸ ν]ἀδίαγ : πες 
τὰτῇ ἀδπηα πὶ Ουγὰς ἀρτηθη ρίας ἀὰ- 
χιῖ, ΠῚ ῥγαάατῃ δάάσγε τῊ}} 165 νε]- 
Ιεῖ ; {εὖ βαῖπὶ ἃὉ ἰπίτῖο ρῥγϑινὶϊ 
Ἀϑτηϊπὶ ; αυοά εῇ ἐπεὶ νεὶ ὡς δ᾽ ἤρ- 
ξατο ἃ ἄγειν ϑᾶσπτον, ὃ μὲν ἡγεῖσο: μα 
2, Ρ11471 ἀμ ΕἼ: ὙηοΟ ΘΥ 6 ἘΧΘΡΟῚ εἰ φαΐε- 
σεγε σῶρτΐ (νγμς, τρ5 ῥγαινε : αυάτη 
εαυϊάετη ᾿ἰεξδιοπαπ ἃπῖος ρτορθᾶνε- 
Τὶ ΠῚ, 

ἐπίστασθαι] Ἐχ Ουεϊῇ, σε δάαϊαάϊι 
Ζεῦπε, 

τυρωτοστάτας)] Ἠδπο δείεπη [δςε- 
ἀφουηοπίογυ ΠῚ ἐχροηϊὲ ποῖον ᾿ς ἔες- 
ῬΟΌΙοα ἐογυ πὶ ΟἂΡ. 11, 5. εἴ ΗἰἸρ- 
ΡτοΠΙοὶ 2.6. 

ἡδέως δὲ] Εαά. ργῖπιθ καὶ δά ἀιηπί, 
ἀεῖπάε ἐπίσταντο πεῖ, 



ΤΠΙΒΕΗ 1Π. ΟΑΡ. ΠΙ. τδυ 

ἕ μ᾿, διρνὸν δι ΠΥ τ δου 
φρονίμως ἐχειν ἡπίστῶντο γὙῶρ, Καὶ εἰ όλλοὺυ ουτῶς 
9 ͵7 » ΄ Δ εἊ" Ν ς 

ἐμεμωϑήκεσαν, ἀσφαλέστατον εἶνωι καὶ ῥώστον τὸ ὁμόσε 
ᾧ ὦ “ ΄ “) Ν Ἂ Ν 2 

ἰένωι τοὺς πολεμίοις, ἄλλως τε καὶ τοζότωις, καὶ ὠκον- 

τισταῖς, καὶ ἱππευσιν. 

Ἕως δὲ ἔτι ἔξω βελέων ἥσων, τυαρηγγύα ἢ Κῦρος 58 

σύνϑημω, ΖΕΥΣ ΞΥΜΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΗΓΕΜΩΝ. 

Ἐπεὶ δὲ πάλιν ἧκε τὸ σύνθημω ἀντωποδιδόμενον, ἐξηρχεν 

οὐ ὁ Κῦρος τσωιῶνω τὸν νομιζόμενον" οἱ δὲ Θεοσεβῶς τά»-- 

τες συνεπήχησαν μεγάλη τῇ ζφωνῆ" ἐν τῷ τοιούτῳ γὼρ 

δὴ οἱ δεισιδωίμονες ἧττον τοὺς ἀνθρώπους φοβοῦνται. 
Η Η ἃ. Ἔ δ ΜΕΤ -« Ἴν δνι ὦ τὼ γέ 

Ἐπεὶ δι᾽ ὁ πτωιὰν ἐγένετο, ὠμῶ τορευομενοι οι ομότιμιοι 59 

φαιδροὶ, καὶ πεπωιδευμένοι, τυαρορῶντες εἰς ἀλλήλους, 
2 7 Ξ 3 μῇ, ΄ Ν Ἂν 

ὀνομάζοντες πωρωστατῶς, ἐπιστωτας, λέγοντες ὥόολυ τὸ, 

τοξόταις) τα Ὦεθο νοσαῦυ]ο Οὐ ΠῚ 
νοσδΌυ]ο τοολεμείοις Ἰαηρεπάδ [αηϊ. 

58. ἔξω βελέων] ἴτὰ 'εχ Ουεϊῇ. εἰ 
ΑἸιτοτέ. ρύὸ βελῶν ἕξω ἀεάϊ: Ζεαπε. 
5ε4 υἵεγαὰς (οάεχ βελῶν ἀᾶθαῖ, σου- 
{γᾶ βελέων Χεπορῃοπίεπι υδίαθε ρο- 
ΤΠ, αὐ ὠνθέων, ὀρέων εἰ ἢπ,]]ἴα, 
Οταπ)πηδίϊσα5 ποίοϊο 4015 ἀραά 501- 
ἀᾶτὴ ἴῃ νοσᾶῦυϊο ὠνϑέων ἄοςσεῖ. ΟΕ, 
Ριεγίοη δὰ Μοῦτῖη Ρ. 456. εἰ Κοβηῃ, 
δὰ Οτερογίατῃ ἀε 14]. Ρ. 175. 

ξύμμαχος] [τὰ οὐαπὶ Ουεὶῖ. ρτὸ 
συμ. Ζευαπθ. ἀείπάε ἐπειδὴ τοάλιν. 
ὲε ἰεῆξτγα, ογε εἰ νοος ἰταάϊ]ῖα, ΠΟἢ 
αὐ ἀρυα ἘἈοτηδηοβ, ἰδ ὈυΪὰ, εἴ δα 1π|- 
Ρετιᾶτοτεπη γεάθαπίς σοπιρᾶγὰ Απᾶθᾶ- 
δῖ 8. ἀπὸ 

τσαιῶνα) Αηΐε ἤδη νοσεῖη νυϊβο 
αὖ Διοσκούροις Ἰερι τ Γ {οτρία πη. [πῃ 

Ουεϊῇ. εἰ αὖ ὁ Κῦρος, Γεἀ ἴπ πηᾶγρὶπα 
διοσκούροις δἀϊοτὶρίυτη εἰ ἃ σοττγα- 
ξῖοτε ; ῬΠΠ]ΕΙΡΗΙ νεγῆο αὖ ὁ Κῦρος 
Διοσκούροις εχρτεῖηι. ϑ8ε4 εχ [ςἋοτἰ- 
Ρἴωατα αὖϑις ὃ Κῦρος οτῖδπι εἢὲ νἱτϊο- 
ἴντα αἰϊεγᾶτῃ αὖ Διοσκούροις ῬτΟὈΔὈ 115 
νδὶάε ἔαὶτ 14 πὰ ΟἸἵτι (στατηγα}} ΟΡ᾿ηΪΟ 
ΗΙἤοτίεβε ἀεοταπιὶ εχ Χεπορῃοπία ρΡ. 
79. Ῥεᾶηετση εηἰπὶ γθοοοβ γα ϊο εἴ 
ΑΡο ηὶ σϑηΐαγα (οἰἰτο5 ττααὶε 50 Πο- 
Ἰιαβεβ Τπυου ἀϊ5 δά 1, δο. εἴ 4, 43. 
Πιιοίοσυτογα τη ἐἃ ἴῃ τὰ ΠΌ]ΠῸῚ δὲ 
τηδηῖίο. Θυοὰ ἰρίταγ νοοδΌυ πὶ 
Ζευηε εἰ ὙγεῖκΚα οἱ Γαἱρεέξϊαπι ἴξο]α- 

{εγαπί, εααϊάετῃ ρἰδης ε]θοὶ. 
δεισιδαίμονες) ϑ0πει τε]! ρ] οὔ Ποπηΐ- 

Π68 εἴ τενογεητια ἀδογα πη ρἰθηϊ. Οδη- 
τσογαπηι εἴ ρδοα ΠῸ ΠῚ ν]οῈΠῈ δρᾶ [.ἅ- 
σεαξϑο ΠΠΟΠΪΟ5 Γ᾽ γα ΠῚ [ὉΠ 5 σεγοθδῖ ς 
ποάϊεᾳαθε πιαποὶ τηοὐϊ ἴετε δρυά 
ΟΥΠΕ5 βεηῖεβ ἴῃ ἸΟΟῸ ΠῚ ΡΘΟΔΠ ΠῚ 
[ασοεῆξταηΐ, 

κο. φαιδροὶ) Ἑάά. ρτί πιο, αὐ ΡΗΪ- 
Ἰε]ρῃϊ Πἰεγ εὐ ΑἸτοτῇ, φαιδροὶ, στεσια:- 
δευμένοι, ΌΪ φαιδροοί τε καὶ ἐχ 1 τὶς 
[α]8. σοτγεχὶτ Βτοάδθραϑ. 1η στε]. στε 
εἴ ἤπε καὶ εἰ ἀεῖπάθ. καὶ τσαρορῶντες 

εἰς ἀλλήλους, ηααοά τεσερὶῖ Ζευπε ἰπ 
Ἰοσα τη νυ ]ραῖὶ τσεριορῶντες : ΠοΟ 4]- 
ἄεπι ΡΠ] ΕΙρη5. ἐχρτεῆηε : δο ο(6 ἴγ:- 
αἱοεηι οἰγομη ρισιέηες : ΝΜ εἸΚε πσαρο- 
ρῶντες ἀλλήλους εὐϊάϊξ : ἴῃ ΑἸτοτῇ, καὶ 
τύεριορ. εῆ. ΜὴΊΠΙ Ἰεέξϊίο (σαε]ξ, απίσα 
νεγὰ νἱία εῆ, ΑἸϊπα επὶπὶ τσαρορᾷν 
τινὰ, αἰϊμα τσαρορῷν εἰς τινω. Ἰηΐτα 
ΨΠΠ.1, 4. τυαρορῴν τσρὸς πὸ σημεῖον εἴς, 
566 αὶ [ᾺΠΐ οἱ τσεπαιδευρέναι, 46 ηπ]- 
Ὀὼ5 ἱπίθγρτεϊοβ. ϑοθηῖ Ἰηΐτγα {εξϊ, 
70. τεέϊε εἢ : ἔνϑα δὴ ἔγνω τις ἄν τοὺς 

ὁμοτίμους καὶ ποεπαιδευμένους ὡς δεῖς 
(εἀ Ποο 'π Ἰοοο ἱπίεγ φαιδροὶ εἰ τσαρο- 
ρῶντες εἰς ἀλλήλους ᾿ῃῖετροῦι ! οἱ τες 

σαιἱδευμένοι τοὶ ὨΪ ἱπαριὶ οἵ Γρατὶ! νὶ- 
ἀξηίαγ. 

λέγοντες πολὺ] πηι. λέγοντες καὶ 
σπολὺ ἄνδρες φίλοι. ΑἸά, λέγ. ττολὺ καὶ 
τὸ ἄγετε. Οὐε], λέγοντες τσολὺ ἄγει 



τδό ΟὙΒΕῚ ΠΙΒΟΙΡΙΝΙ͂ 

Λλγετε ἄνδρες Φίλοι, "Αγετ᾽ ἄνδρες ὠγωϑθοὶ, τταρεκάλουν 

ἀλλήλους ἔπεσϑαι. 
ς 3. 57 . δ 7 ἃ 

Οἱ δ᾽ ὄπισϑεν, αὐτῶν ἀκούσαντες, 

ἀγτιπωρεκελεύοντο τοῖς πρώτοις ἡγέισθωι εῤῥωμένως. 

Ἦν δὲ μεστὸν τὸ στράτευμω τῷ Κύρῳ προϑυμίας, Φιλο- 

τιμίας, ῥωμής, ϑάρσους, παρωκελευσμοῦ, σωφροσύνης, 
ἘΡΣΕ .« ἡ λ ρ»᾿, ς Ξ ἦν» 

δο σειϑοὺς περ οἰμνῶ! δεινότωτον τοῖς ὑπεναντίοις. Τῶν 
᾽ , ς Ν 5» »“» » “͵ ε 

δ᾽ ᾿Ασσυρίων οἱ μὲν ἀπὸ τῶν ἐρυμάτων τρομαχοῦντες, ὡς 

ἐγγὺς ἤδη προσεμίγνυε τὸ ΤΠερσικὸν ταλῆϑος, ἀνέβαινον 
ΣΡ, Ἕ ΄ Χ οἶξ »»Ἥ.: ὃς Ν ς »“ » 

ἐπι τῶ ὡρμῶώτω, Κῶι ὑπεξήγον πρὸς τὸ εαυτῶν αληϑος" 
« δὲ Χ Ν » Αι Ν δ ἴω » “ν 

οἱ ὁὲ τοζότωι, κῶι ὠὡκοντιστῶὶ, κῴι σζϑενθονήτωι ὠὐὑτων 

δι ἀφίεσαν τὼ βέλη πολὺ πρὶν ἐξικνεῖσθαι. Ὡς δ᾽ επιόν- 

τες οἱ Πέρσαι ἐπέβησων τῶν ἀφιεμένων βελέων, ἐφ 9 ἐγ-- 

ξατο δὴ ὁ Κῦρος" Ανδρες ἄριστοι, ἤδη ϑαᾶττόν τις ἰὼν 
᾽ 7 ς ᾿, Ν 7 

ἐπιδεικνύτω εῶυτον Ἀδι σωῤβέγγυωτω. 

οἱ δ᾽ ὄσισϑεν] ϑυηῖὶ οἱ ἐπιστάται, αἱ 
οἱ τσρῶτοι ἀεϊπάεδ οἱ τσρωτοστάται. Νε- 
{οἷο Ἰρίτατ, φαϊά ἴῃ πγεπίαπῃ νεηευῖζ 
Οαπηδγαιίο, αἱ τυαραστάτας ᾿γυςαἴ05 
νεῖ ες ἴῃ τυροστάτας. ἀεϊηάς ΑἸτοτῇ. 
φιλοτιμίας ΟΤΩ ΓΕ. 

ὑπεναντίοις] Ἐχ ἰἰῦτο (στ 6115 ἐναν- 

τίοις τεσερὶς ϑίερῇ. ἴῃ εἀϊτιοηα ρΡοῖε- 
ΤΟΥ͂Θ. 

6ο. ἐρυμάτων] ἙκΔά, ρῥτίπιθ ουτη ἰ1- 
Ὅτο ΡΠ ΕΙρἢΪ, δὲ πηᾶγρῖπε πε]. ἔρυ- 
μάτων νεὶ αἱ ΒοΑΪ]. ῥυμάτων ἀὰθαπῖ : 
ἁρμάτων 6χ Ἰ᾿ἰΌτὶ5 (Δ ΌΤΙ 15, Οὐ ΠΊΕΓ. 
Οὐε!. τηαγρῖης Βοάϊ. ρτοῦθάγυης [,6- 
οὔο]. ϑίερῃ. Ηυτοπιηίοη εἰ Ζεαπα. 
Ιη ΔΙτογῆπο νετῦᾶ μὲν ὠπὸ ἀρτα σοη- 
ταχίατῃ οτὶρία ἀπε. ἀεὶ πάρ σπροσεμοί- 
Ἅγνυον ἴῃ Οσε} ἢ. {εἀ οοτγεξϊα πῃ ; ροίζεὰ 
ὠνέβαινόν τε, αυοά τοοορὶς Ζεαπα. 

ὑπεξῆγον) [τὰ ουπὶ [ἰὈτῖ5 Βτγοάθὶ 
Οαεϊῇ. ἴῃ συ]ὰ5 πηδγρίης εἰ νυ ]ραία 
δηΐα Ζειαηϊπιὶ ἀνεχώρουν ; αυοά νοῖ- 
ὈαΠΊ εχ ἰητεγργοίδτοπα ποῆτγρ ἰεξὶ!ο- 
Ηἶἷβ οΟΥἴατα νοϊεραΐ νἱγ ἀοέϊι5, ὑσεξ. 
ἰητεγργείαϊαβ μηβη (ε μεῤάἀμοεῤαηΐ, 
Ἑαρίαπιὶ ἸρίτΥ οἱ ὠπὸ σῶν ἁρμάτων 
τορομωχοῦντες ὃ Αἴηὰ! ποπάὰπὶ Ρα- 
Βηδῦδηΐῖ, ἰβὰ σαγτι5 ἀστηὰ τη ἄρρτο- 
Ρἰπαυδηΐα Ῥεγίαγα πΔ εχϑτοῖῖα δίσθη- 
ἀσπί, υδἱ ρΡυξηδίαγ! ἴαηϊ. [Ιϑἱταγ 
ΔΙΠΕΓ Οροτίες ἰηιεγργείαυι νοθατα 
ὑχεξάγειν, (οἰϊΐορεὶ ἐχ οαβτὶ νᾷ]}]ὸ 

Οἱ μὲν δὴ παρε- 

ΤΠ Ή1 15 ἐρτεάϊ. Θοά ἢ νετο Ἰόδὶῖο- 
ΠΕΙῚ ἐρυμάτων ἀξ ο5Π:6}}}5 Ἰητεγργείε- 
Τὶ57) ΓΤ νέο τγεέϊα ἐαβίθητεβ {ΠῚ οδ- 
“ΕΠ ]ογα τη πρόμαχοι συτγὰ5. αἰσεπάοτα 
εἴ ἴαρα {6 δὰ δχογοϊζατη Αγτίογα πη 
τεΐίεττε ἀϊσαηΐαγσ. Ἐπ νϊάεο ετἰαπὶ ἰπ- 
ἔγα ἴῃ εχετοῖτα ΑΠνυτγίοσγι τη νἱϊ. 1. 29. 
σαγγαβ. ὈΘ]]οο5, αῖὶτα Ὁ] ΑὈταάδτας 

οατὰ Ουττῖ 5 [αἰ σατ5 ᾿πηρείατη ἔδοϊΐ, 
ἴχρεγθ, τὰ μὲν ὠνωλαβόντα τοὺς παραι- 
βάτας, τὰ δὲ καὶ ἀπολιπόντα. ἸοΊταΓ 

Ὀε]]αῖογεβ ποῦ Ουγγὶθυ5 ἱπηῆρδηϊεβ 
Ραυρηδθδηΐῖ, [εἀ υὉ] ἴα ἴῃ ἔαραπη ἄδτα 
Ἑσορίταθαπηῖ, σΌΓΓα ΠῚ ρΡοήὲ δοίεηι, αἴ 
νϊάειαγ, βαπίθ δαάίοεπάεθδηϊς, ΟΥ̓, 
δὰ νί. 1,30. [ριταγ ἤπε ἀσθιίαίίοπα 
Ιεξλιοπεπη ἐρυμάπσων «ἰζει! ὡἁρμάσων 
ΡτθιαΪ!. 

τσολὺ τορὶν] [τὰ οὐπὶ 11 Ὀτῖ5 Βτοάβοὶ 
Οπε]ῇ, εε ΑἸιοτί. ρτὸ τοολλῷ, μᾷυ]ο 
δηΐεᾶ σφενδονηταὶ να]ραῖαπι εχ Οὐ]. 
τηυίαν!ῖ Ζευηα. 

61. ἐπέβησαν) ἴπ (με. ἐπέβησαν 
σῶν ἀφειμένων, (εἀ οοτγεέϊογ ἔδοϊς ἐσεβ. 
Ι͂η ΑἸιογῇ. οἱἙ ἐφιεμένων. Ψυϊραῖαπι 
δηῖξα βελῶν σοτταχὶ Ζεαπδ. 

δὴ ὁ Κῦρος) Οὐ]. εἴ τηᾶγσο ϑτερῇ. 
ἤδη ὁ Κ. [ξααθη5 ἤδη οταῖετιε ΑἸιτοτῇ, 
αυἱϊ ροῆεᾶ ἐσιδεικνυέστω Παθεῖ, χαρά 
εἢ τη Οπε!ῇ. ἃ σοτγγθέζου!5 τηᾶηα. 

Οἱ μὲν δὴ] ΕΔα ρτῖπιθο οὐπὶ Αἰτοτῇ. 
δ) οτηϊτταηΐ, ἐξααθη8 τοῦτο Οὐ], 



ΤΠΒΕᾺΒ 1Π. ΟΑΡ. Π]. 187 

ΔΑ » ᾿ς, ἢ ᾿ ͵΄ ν » Ἃ »“Σο͵ 

ὠσοσον τοῦτο ὅσο δὲ τπροϑυμίας κῶι μένους Ἀώΐι τοὺῦυ 

σπεύδειν συμμίξαι, δρόμου τινὲς ἤρξαντο" συνεφείπετο δὲ 

καὶ σώσω ἡ φώλαγξ δρόμῳ. Καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Κῦρος, ἐπι- 62 

λαϑόμενος τοῦ βάδην, δρόμῳ ἡγεῖτο" καὶ ἅὥμω ἐφϑέγγετο, 

Τίς ἐφέπεται ; Τὶς ἀγωθός ; Τίς πρῶτος ἄνδρω κατώ- 
“ ε Χ 5 Ζ Ν δ ἐνα » ΕἸ ᾿ 

βαλέϊ; Οἱ δὲ ἀκούσαντες, τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐφ ϑεγγοντο" 

διὼ πάντων δὰ, ὥσπερ παρηγγύα, οὕτως ἐχώρει, 

Τίς ἕψεται ; Τίς ἀγαθός ; Οἱ μὲν δὴ Πέρσαι οὕτως 63 
5) ε ͵7 Ἤ » ς ᾿ ἣν ΝΡ Ε ͵ »8 2 

ἔχοντες ὁμόσε εᾧεροντο᾽ οἱ Ὑὲ μήν πολέμιοι ουὐκετι ἐδύ-- 
»Ά 3 Ἦ᾿ ΄ 3) 5 ἌΡ ἫΝ 

νῶντὸ μένειν, ὠλλῶ στρωῴεντες εᾧευγον εἰς τὸ ἐρυμῶ. 

Οἱ δ᾽ αὖ Πέρσαι κατὰ τὰς εἰσόδους ἐφεπόμενοι, ὠϑου- 64 
"" ιν. ὧν Ἂς ΄ τς ᾽ 5 ὡΣ 

μένων ὠυτων, πολλοὺς κωτεστρωννυσαν τους δ᾽ εἰς τως 

τάφρους ἐμπίπτοντως ἐπεισπηδῶντες ἐφόνευον, ἄνδρας 
« “Ὁ ΜΠ δὲ 

ομου κωι ἐπσπους" 

ᾧρους ἠνωγκάσϑη φεύγοντα συνεισπεσεῖν. 

9] ΄- »“» « 7 » 7] 

ἐνιώ γὰρ τῶν ἁρμάτων εἰς τὰς τά- 

᾽ Α σξ »““ο εἰ “ ΄ 3 ἧς “ 

Μήδων δὲ ἱππεῖς, ὁρωντες ταυτώ, ἡλῶυνον εἰς τοὺς ἵππους 
“ ς ᾿ς δ δ τι ᾿Ν 

τῶν πολεμίων" οἱ δ᾽ ἐνέκλιναν [καὶ τούτους]. Ἔνθα 

δὴ καὶ ἵππων διωγμὸς ἥν καὶ ἀνδρῶν, καὶ φόνος εξ ἀμ- 

ἀείηάς ἦρξαν εἴ πη ΑἸτοτῇ, στὸ δῸ 4116- 
πᾶ τῇδ Ἄρτα Τουὶρίο. [1π Οαε]ῇ, ἃ 
ΡΓ πα τᾶ σινὸς ΤΟΥ ρίατη ἔαϊί, 
ααοά σοτγαέϊου ἴῃ σινὲς την. 

62. ποῦ βάδην] [πιε]]5 6 ἰβααεηβ 
ἡγείσαλαι. 

ἐφέπεται) Βοάϊ. ΑἸιογί, εἰ τηδῖρο 
8ΙῈΡἢ. ἕψεται, αυοὰά ῬΒΠΕΙΡΠυ5 ἐχ- 
Ρτεήϊε. ἀεϊηάς εχ Οὐε!ῇ. σίς ἄνδρα 
τυρῶτος ἀεάϊε Ζευῃς, αὐ ροῆεὰ ταὐσό. 

καὶ διὰ “σάντων δὴ] Αἰτοτῇ, καὶ διὰ 
τυάντων δὲ υοά Ρῖοθο: ἀεῖϊπάς ὥσπερ 
“παρ. οὕπχως ἐχώρει εἢ εἴπ Χοηο- 

Ῥμοηίθυτῃ : ΑἸΤΌΙ τατηθη ὥσπερ καὶ---- 
οὕσω καὶ ἀϊσετο ἴοϊοεῖ. Ὑιάς ἰηΐτα δά 
διλιὺ. 1,» 3. 

63. ἔρυμα) ἴτὰ ᾿Εν ΡΠΠ]ΕΙ ΡὮΪ ΟὉ ΠῈ 
Ουεϊέογθ. εἰ Ζοηᾶτγᾶ : σεῖο - τὰ ἐρύ- 
ματα ὨΔὈεηϊ, πε ὰπ| Ἰοσὰ ΤΠ; 

εξ  ν;, 2...5} 
64. κατὰ] Ουεϊῇ. κατά τε---ἰφεπό- 

ῥβενοι,. Ψυϊρο πίε Ζεαηίαπη ογδὶ ἕσό- 
μενοι, Οὐπὶ Ουεὶξ, ἴδοις ῬΠΠΘΙΡΏΙ 
Ἰθεγ εἰ Ζοηδία8. 

κατεσαρώννυσαν)] ἴτὰ οὐτὰ ΤΘοποῖὶδ- 
γῇ ροῆτεσηα Κάϊτίοημε Ζοπαῖαβ εἴ 
Ουε!ῇ. σείσγὶ ᾿ἰΌτὶ οὰπὶ ΒοάΪ. εἰ ΡΗϊ- 
16]. ἀπέκτειναν. 

συνεισστεσεῖν) (συ 6}. ἐμπεσεῖν, 
65. ἵππους. τοὺς) ΟὐοΠ. ποὺς ἱππέας 

σοὺς τῶν ποολεμείων----ἰνέκλινον (6 οοτ- 
Γεξῖογ ἐνέκλιναν ἀεαϊι. ΡΒΠΕΙΡΗ 8 
17,17211:1 ἐδ αη 171 ἢ 1147] ἐφιμῖτες, αυὶ 65 

Πμαυὰ [ΠΙπαεταηΐ, σοὺς ἱππέας τῶν 
σολ. Ζοπᾶγαβ, ἀδίπαάε ἐνέκλινον ΠαΡεῖ : 
ΑἸτοτῇ, ἱσιπεῖς ποὺς τῶν πολεμίων. Μυ- 
Τεῖαβ ἐξέκλιναν πηαϊθραῖ. Οοπηίτα 
Ζευπε εοάδπι [εἰ ἀρὰ ἡ Χεπορῃοη- 
ἴδε ἱπ Αρεῆ]ϊαὶ ΕἸΠΟΟΙΪΟ 1, 32. ἐγ- 
κλίνειν εἴ αἷϊ ; τεέϊε ' Αἱ χυϊὰ δεὲ 
ΨΕΓΌΙ5 καὶ σούτους ἡ Νατη ἐνέκλιναν αἸ- 
οἴζαγ ἔογπηα ραῆϊνα, αὖ ἴῃ Εποοτηῖο 
Αρξῆϊαὶ ]. ο,. ἹπερεΠῆτης νετὸ ηἀοχ 
Ζευμϊδη5 δχ ἢ. 1]. τεῖα] ἐγκλίνειν 
σινὰ, αἰϊομγμς ἐπῤοίμηηι ποῦ {μ Ἴηεγε, 
έρενε : ̓ἱπιϑτῖτα νοτῦᾳ (υΐρεδῖα 1ὲ- 
οἰαῇ. 

ἃ; ς »“ 

Καὶ οἱ τῶν 65 



τ88 ΟΥ̓ΒῚ ὈΙΒΟΙΡΓΙΝ .Ὶ 
Ζ΄ ς Ο-. Ἂς φᾷ, ΤᾺ, »ν ς ͵΄͵ ς 

66 Φοτερων. Οἱ δ᾽ ἐντὸς τοῦ ερύμιατος των Ασσυρίων, ἐστήη- 

κότες ἐπὶ τῆς κεφωλῆς τῇ ; ξεύε ἕ ᾽ ς ἧς κεφωλὴς τῆς τάφρου, τοζεύειν μὲν καὶ 
Ε γυ 5 Ἂς “ 2 ΄ 7, 

ἀκοντίζειν εἰς τοὺς κατακαίνοντας οὔτε ἐφρόνουν, οὔτ᾽ 
», ΔΖ ζ ᾿ δα τ  υνὰΣ ΝΣ 7 
ἐδύναντο, διά τε τὼ δεινὰ ὁρώμωτω, καὶ διὼ τὸν φόβον. 
ἄν Πιμν ἢ) δὲ οἷ ͵,Ἱ “ὦ, “μ ν 

Γώχω δὲ καὶ κωτωμωΐϑόντες τῶν Περσων τινῶὼς διωκεκο-- 
Ζ Ν Ἂς Ε 7 »-Ὁ δ δ 7] 

φότως πρὸς τὰς εἰσόδους τοῦ ερύμωτος, ἐτράποντο, καὶ 
ἣ . »΄»-Ὁ “ Π) » "»“ Ν ς »“" 

δ) ὡπὸ τῶν κεφωλῶν ἔφευγον. ᾿Ιδοῦσωι δὲ αἱ γυναῖκες 
᾿Ατ’ ἾἊ 7 Ν »“»" ᾿ Ἂς "ὃ Ἅ7.Ἃ »“ 

τῶν Ασσυρίων καὶ των συμμάχων ᾧυγὴν ἡθὴ καὶ εν τῷ 
΄ 3. ««Ζ Ε ϑ τ ς στρατοπέδῳ, ἀνέκραγον, καὶ ἔϑεον ἐκπεπληγμέναι, αἱ 

Χ Ῥ ἂι ΄ 2 - δ ὕω, ΠΣ 
μὲν καὶ τὰ τέκνω ἔχουσαι, αἱ δὲ καὶ γεώτερωι κωτωῤῥή- 

7 Ὺ ΄ Ὥ ς Ἂ 

γνύμενωι τοὺς πέπλους, καὶ δρυπτόμεναι, καὶ ἱκετεύουσωι 
7 « 2 Ἷ Ν ΄ γῇ 

πάντας, ὅτῳ εντυγχώνοιεν, μή φεύγειν καταλιπόντας 
δι, νι, 3 δον δ "»" »Ζ ς »“, 

αὐτὰς, ἀλλ᾽ ἀμῦναι καὶ τέκνοις καὶ ἑωυταῖς καὶ σφίσιν 
» - 7 δ » « "»“ Ὦ “ 

68 αὐτοῖς. Ἔνθα δὴ καὶ αὐτοὶ οἱ βασιλεῖς συν τοις πίιστο- 
, Ζ δ. «(ς Ν ᾿ Φ' Ν ΟῚ Ζ ΡΟ Ὗ 

τάτοις στάντες ἐπὶ τὰς εἰσόθους, καὶ ἀναβάντες επὶ τὼς 
ἣω ᾽ 2 Δ »"Ὕ "7 

κεφαλὰς, καὶ αὐτοὶ ἐμάχοντο, καὶ τοῖς ἄλλοις παρε- 
7 ς δ δῇ ς Ὃῳ . ἢ ἥ 7 

δο κελεύοντο. ἃς δ ἔγνω ὁ Κυρος τὸ γιγνόμενον, δείσας, 
Ν 5 Ν ] "» δος ὦ 27 εἰ Ν » 

μὴ, εἰ καὶ βιάσωιντο εἰσω, ὀλίγοι ὄντες ὑπὸ πολλῶν 

66. κεφαλῆς τῆς τάφρου] “ΑΙ σρενοη 
7ωκία  οζζαηε ᾿Ἰπιτετργείαταγ [ηἀοχ Ζευ- 
πἰᾶηὰς. κεφαλήν τινος εἶναι ἴῃ [Ὁρὸ- 
τίογα ἰοσο γα εἴ δπηῖποτα ἀργὰ 8}}- 
46πὶ εἴ κατά, Ψιάε δὰ Πεϊ!εηΐοο- 
γ{ 2. δὲ 

κατακαίνοντας) Ἦος εχ Οε]ῇ. ῥτὸ 
ἀσποκτείνοντας ἀεάϊε Ζεῦηα : ἸΔδπ 11- 

ὈεΓ σε ροΙ διὰ οπγίττς εἰ ἢ ὠκοντίξζειν 
μαῦεῖ: ροΐθα ταχὺ ρτὸ τώχα ῃσίοϊο 
απάε τοῖα] τηᾶγρο 5: ρῇ. 

διωκεκοφότας] ΑἸάϊμα διωκεκυφότας. 

ϑρά ἴῃ να]ραῖα [ἀρρὶς τὸ ἑαυτῶν στρά- 

τεύυμο; ῴφευγον. 

ἀπὸ τῶν κεφαλῶν] 1αηῖπα ἐσί. 
ΟΠ. σαπὶ ᾿ἰῦτο ῬΏΪ]6]. ὠπὸ τῶν κε- 
φαλῶν τῶν ἔνδον. 

6γ. φυγὴν ἤδη] ΟΕ}. ἤδη φυγὴν---- 
καὶ τέκνα. Ἐτίατη ΑἸτοτῇ, καὶ τέκνα. 

ποὺς τυίπλους}] (με [. τε τοέσλους-τ-- 
ἱκετεύουσι. Ζοτιατας ἱκέτευον Ὠαθοῖ. 

πσάντας}) ϑιερῃδηθβ εχ ἰἰθτὶβ. α]- 
Ὀυίάαμη τσάντα τηεπιοταῖ, Οἷ, δὰ ἱ, 

δι τῷ 
καὶ τέκνο] Ἐκ Ουεῖξ, εἰ Ζοπαγᾷ 

καὶ αὐταῖς καὶ τέκνοις καὶ σῷ. φαἀϊάϊε 
Ζειπηε. 

68. οἱ βασιλεῖς) Ριθοῖεγ Οτοί πὶ 
ΑΠγτογαπη τὰχ : 4] ἰδὲ σϑοϊάϊτ, αἱ 
ποήξογ πᾶτίδᾶῖ ἵν. 6, 2. ἀδ ου)ὰβ πιοῦῖα 
(οτρῖα πη δἰϊᾳαϊά πος ἴῃ ἰοοο ρας 
[αὐριοαῖαγ ὙΝ εἴτα. Ψάγαστη αα] ρο- 
ταῖϊο νὶγ ἀοδὲα ροπογ Χεπορῃοπίογη 
αἰταγο Πἰὸ ἵπ ἰοσο εχ ἴδέϊο ρῥγογίαβ 
Ἰσηοῖο, σα]ὰ5 πυϊϊατὰ ἱρίς πχθητῖο- 
ΠΕ [δοοτῖῖ, ἀρ α πηθηῖατγὶ ὃ ΠΠοο 4 ]- 
ἄπ ἴῃ ἰοσοὸ ὨΪΠ1] αἰ πεῦαῖ τηογίε πη 
ΓΕρ5 σΟΠΊΠΊΘΠΊΟΓΆΓΙ ; Δ]ἴετο ψεΈΊῸ 
πλοῖα ἥπγὰ] δαϊζαγ εἴ ἴῃ σααίαᾳ {π|8|-- 
τ Ῥα ὈΠοδο. ρου ίταγ, ἴοσο [πη 6 σοτη- 
τη οὐ ΠἸτηο. 

όρ. τὸ γιγνόμενον (συ), σὰ πῇ τπᾶγ- 
ξΕἴηθ. ϑίερῃ. τὰ γιγνόμενα : ἀεϊηάθ 
Οσαεῖε, μὴ καὶ εἰ βιάσαιντο. ῬὨ ΘΙ ΡΠ 
καὶ ποὴ εχρτθῆϊι, 

] 
; 

| 



ἘΧΒΕΝ ΊΗ, ΘΑΡΕΉΗΙ. 1δρ 

ο΄ 7 3 7 5 ἢ 3} 4 

σφαλεῖέν τι, πωρηγγύησεν ἐπὶ πόδω ἀνάγειν ἔξω βελέων, 
2, Ν 3 ὃ ΄ς ς 

καὶ πείϑεσϑαι. Ἔνθα δὴ ἔγνω τις ἂν τοὺς ὁμοτίμους 70 
΄ ς »" Ἂς δ Ν 3 ᾽ Ζ 

καὶ πεπαιδευμένους ως δέει: τώχιυ μέν γαῤρ αὐτοὶ 67 ει- 

ϑόντο, ταχὺ δὲ καὶ τὸς ὥλλοις παρήγγελλον. 
Ὡς δ᾽ 

“] ΄ Ἀν τ 5») ἊΝ ᾿" “" "“" 

ἔξω βελέων ἐγένοντο, ἔστήσων κατὰ χωρῶν πολυ μωλλον 
» - »" 5) ἊΨ - ΠΝ -ν 9. νὰ 7 

χορου, ὠκριίβως εἰδότες, ὅπου ἔδει ἕκαστον αὐτῶν γενέ- 

σϑαι. 

ἐπὶ τοόδα)] Οτὶρίπεπη εἴ ται πῈ ΠΊ 
Ἰοσατίοπὶς Ἔχρ]ϊσατε σοπᾶῖα5. ὙΝ ΕἸΠΚα 
ἔεοιο αὐ ΠΙΠῚ] ᾿πιθ] ] Πσασι. ἘἈεέϊε τὰ- 
τῆθη Πα ροίαϊς ἐσὶ σόδα εἰἶξ ἔδοϊα 
Βοῆιθα5. οὈνεγία τεϊγοργεάϊὶ. Θυοά 
εἰ τεΐεγγα ρεάεπ), οὐπὶ ἴῃ εοάεῃη 
ναι! νεὶρίο ρεάεπη τεῖτο σεάθπαο 
Ροηΐπγαβ, ῬοϊγὈΪα5 ἀνα χωρεῖν εἴ ὗσο- 
χωρεῖν ἐπὶ τσόδα ἀϊοετεα (οἱεῖ ; οὐ} 8 
Ἰοοὰπὶ ρείππιε αι πὶ ἃ ἢ ὈΓΑΓΙΪ5 
1ϊ. 68, 8. εἴ ἴῃ 410 ΠαΡΕΓΒ ἸΠΙΕΓΡΓΕΒ 
Ἰἴα ἰαρίωβ εἢ, αὐ πίγατα αἰ γεητίατη 
Ἰητεῖ ἐπὶ σόδα εἰ ὑπὸ τσόδα σοτητηϊη- 
ργαῖασ, ΟὈΪΕΓ Ὦϊσ επηθηάδίαπῃ Ρο- 
Πέτα ΠΙσεὈΪ: : οὐ γὰρ ὠπολιπόντες αὖ- 
σοῖς ἀναχώρησιν, προσδεξάμενοι δ᾽ ἀπε- 
ραΐους ἅμα καὶ συνεστώσας τὰς σπείρας, 
εἰς σοῦτο δυσχρηστίας ἦλθον, ὥστε δὶ 

αὐχῆς τοῦ λόφου κορυφῆς διαμάχεσθαι 

τυρὸς σοὺς βιαζομένους. εὐθέως δὲ οἱ μὲν 

᾿Ιλλυριοὶ τὴν κατάστασιν ἐλάμβανον, οἱ 
δὲ περὶ τὸν Εὐκλείδην διὰ τὸ μὴ κατα- 
λείπεσθαι τόπον εἰς ἀναχώρησιν τὴν ἐπὶ 
τυόδα καὶ μετάστασιν ἑαυτοῖς, τὸ λοιπὸν 
ὅσον ἐκ τυοδὸς ἐπιέσϑησαν τῷ βάρει τοῦ 
καϑοπλισμοῦ καὶ τῆς συντάξεως, ἐξ οὗ 
σαχέως συνέβη τραπέντας αὐσχοὺς ὁλε- 

Θϑοίῳ χρήσασθαι φυγῇ, κρημνώδη καὶ 

δύσβατον ἐχόντων ἐπὶ τοολὺ Ζὴν ἀναχώ- 

θήσιν τῶν τόπων. ὉΌΪ ὨΪΠ1] ἅπὶ ΡΔΓΌΓΩ 
1πΠ ΨνϑγΌΪϊ5.0 πιυϊα πὶ νεὼ ἴῃ οτἵάϊης 

ΘΟΓᾺ ΠῚ πγλιῖαςα πη ν᾽ 68. 
βελέων] Ηϊς εἰ ράυ]ο ροῖξ νυϊβᾶ- 

[πὶ βελῶν οοτγαχιὶ Ζειπα. 
καὶ πείϑεσϑα!) Ηφο ἔτγβεσε, τεέϊς 

τηοηαῖς Ὑγεῖκε, ααἱ νετθατη σπεϑε- 
σϑαι νἱτοίαπι εξ [αἱρισαῖαβ εῆ. Αἱ 
Τεαυςητία αὐτοὶ ἐπείϑοντο καὶ τοῖς ἄλ- 
λοις τυαρήγγελλον νετΌ πὶ 14 ἀεπάε- 
Γάγα νἱἀεπίαγ, πὶ (πὶ εἰ Τρία νὶ- 
τιοία. 

70. καὶ τοεπαιδευμένους ] Ηδς ο- 

τα Ἵα ἴὼ πε]. σοττγθέϊοσγ Γὰρρίενι: 
ἀεϊπάε ἴπ εοάεπὶ εἰ ταχὺ δὲ τοῖς---: 
τσωαρήγγειλον. Ἐπίάτα ΑἸτοτῖ, ταχὺ δὲ 
Τοῖς. 

τοολὺ μᾶλλον] [ἃ οὰυπΊὶ πηᾶΙρίης 
ϑίερῃ. Ουε!, εἰ ΑἸτοτί. ρτοὸ τυσλλῷ 
Το ρῆ ; Ιάδτα [Ὀρτὰ (εξὶ, όο. ᾿π ΟΕ]. 
τερετίαπὶ Ζεαπία5 ναῖαϊ εἐχααϊπίϊαϑ 
τεοερετῖαΐ : Ποο ψετο ἰοοο ἔρτεν!ῖ. 

ἕκαστον] Εχ Οὐ]. εἰ Βτοάθι ]1- 
Ῥτὶς αὐτῶν ἀεϊπσερβ ἱπίεγαι Ζεθηε : 
Ἰάδπη ϑίεραπβ ἄᾶτγε νοϊαϊς ἴῃ Βαϊ- 
τἴοπε δἰίοτα, (εὰ ορεῖθα αὐτῷ ἀδάε- 
τι ηῖ. 



ἵ 
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ὯὩΦΠᾳ ΔΑ ΗΠ ΓΝ 

“ὐλανῶι ἀδή τὸ μὰ ἴων κάλνοι μα ΠΝ 

φεθνλύθο χὐ. εἀνον ῳν ὯΤ εὐωκνὰ., Γι ἰών 

ὑπλαγ ἴω ὃ" ἕν ἔων ἄχρχε, ἤν, γῶν ἣ δΥ 

Ἂ ΣΝ ΤΥ ρῶν ΑΛ, τ, ἵ 

ἀλλ απ ΑΝ φυϑονο, ὄρει, ἀντί 
πλῷ ἐμ χμνα φτοῦ γυδδ, δ τῷ Ν ἐπί ᾿ 

: " ἣν ἔνα ᾿ 
ἫΣ ΟΝ οῦν".. ἡ, ει ἐῶν ἀν 

Πρ Ὧν ὑενὰ Ἰολδρνω ΤΡ τὰν, 
τιυσξ ἢ ἐν ἀκ ἠνῳ ἐν ἐγ μεσάν, ἐών ΠΥ 

4 

ΠΟ ὧἔἱ ἰ ΤᾺ τ ὼς ἑεῦν ΠῚ 

ννῳ ε- ἐπ πλλ νι στο 

ΠΝ ΕἾ κα ἢ γἱδ εὐφὶ νὴ ᾿Ν 

Τ᾽ ΩΣ ὠλοσ. «ὐκιῦ, αὐ ὑγυυ λα. 
οἰλήι ἴ τὰν, Ὑ:}} λων  Ψ  εςΣ ἰμᾳ ἢ οὐρα ἃ 

«(νι μα , τη. πων γυρνῶ ᾿ὐΝεῦν πν 
γ Ὁ " ΝΡ τε “ ΣΥΝ ὙΎΝ ΔΙ Σ 

“ἀν νὰν μα ὑρέψνόνι ον γεν οὐ ας 
ἣ ν ἢ εὶ ΠΑ] ἦν ἢ γα ΣΎ εἰ 

᾿ 

αὐ} 1». δ ΒΝ. θυ νὰ 
ἢ) οὐ παδηνν» 

“Ὁ ΝΕ ἴγρεῖρα ΜΝ αῷ τἰμα ΝΆ : 
δ 01] Ἰοΐηνο ὦ) αἱ πε ὗν 

πελεῦδεν δ" ΝΣ «ἶν5. αναήονυ σι γυϊακϑὴν ἡ το πον δεν ι 
 ς »Ὁ ΔΛ (τ: “Ἁ ἀπο αν, εὐν νῆμα τῶν 

Α ᾿ "Ὑἶἣν δ λτεδα, ᾿ 

{ Ὴ ΜΠ «{Π|ι Ὧ1 [μα ἐγέυ,͵ ἐκ ΨΆ ἐξ αιλδιὰ 

ἡ επί οὐ, ὅπη δὲ αν νῶν ἰνσῷ, οὐ ϑθν 
2) Ὁ} δὲ. ἢ ἡ ΜΉ ἐν ον] ἐν “νεοιδιαλοχῇ ἃ 

αὐ οΣο μεν των ον Ἀ{ῸῚ ἀκυνὰ ΒΑ 

Ἰζνασ Οὐ ὁτυν 0 Π ἡ αυννσΥ ἢ εἰν ἊΣ λον 
εἶδ ἩΔΟΥΝ ὰ ἡ νι) κΧἢ ον τ χροκᾷ ὧν εὖνον ᾿ λ 

εὐ ἩΠΘΗΝΝ ΎΝ ἐφ ὙΠ τὲ δ θπι “ν 
εὐ αἱ Πἰδίον σῆν τὰς ανὲε γῇ οἷν εἰςἣν λ 
ἌΣ νᾺ, ϑυηο ΒΞ οἷς τῶν ἰδεῖν Ὁ νὰ 

3 ΚΑΙ ῸΝ ἍΝ ν᾿ Ἀ᾽ ΠΣ τὰ ᾿ 
ἐΥΎΝΝἝ Γν - ". ᾿ ᾿ 

ζ,͵ ὴ ἿΣ νου κ᾿ ΟΜ Ὁ ὙΔΝΑ αι : γον ει ΜΝ ων 

ΜΙ; ΕΓ ἡλ. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΟΣ 

ἘΦ ΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔ. 

δ᾽ Ἄν υοδο καὶ 

᾿ ἢ ς -»“" ἊΣ , -“» ἣν “Ὁ 

ΜΈΙΝΑΣ δὲ ὁ Κυρος μετρίον χρόνον αὐτου σὺν τῶ στρῶ- Ογτὰβ ο"» 
᾿ Ν ν᾿ εἰξ τὰ λῶ ἢ Ω, νἱ ξϊοτδηῖ 

τεύμωτι, καὶ δηλώσας, ὅτι ἐτοιμοί εἰσὶ μάχεσϑ αι, εἰ ΤΙς τεροτιδῖδπι 
νόον ε Ν “ὃν 5 ͵ ἘΨΕΡ “ » Δ) ἄξος εἰ πιὶ- 
ἐξέρχοιτο, ὡς δὴ οὐδεὶς ἀντεξζηει, ὠὡπηγωώνγεν, ὁσον ἐδόκει [ἰτες Βοποῖς 

δ ἢ Ν ΐ δ 7 7, κϑήποιι. 
κώλως ἔχειν, κωὶ κωτεστρωτοπεθεύσωτο. Φυλωκως δὲ 

͵) ἝΝ -- ἐδ 5 

καταστησώμενος, καὶ σκοποὺς προπέμψας, στὰς εἰς τὸ 
». ! δὲ ς »“Ἄ.“ 25 Γ΄ 

μέσον συνεκώλεσε τοὺς ἑαυτοῦ στρωτιώτως, καὶ ἔλεξε 
7 γ ΄ Κὰρ μι Ἃ Ν » Ἃ 

τοιάδε" Ανδρες Περσαι, πσρωτὸν μὲν τους Θεοὺς ἐγώ τε 
3 ““ΎΨΜ{ 7 ε »-ν Ν ον Δ 

ἐπώιίνω, σὸν δύνωμωι, καὶ υμεις δὲ ὥάντες, οἰμυονε" γίκης 
Ν 7 ) 7 Ὰ ἰτὰ ἣν 

τε γὰρ τετυχήκωμεν καὶ σωτηρίως. Τούτων μεν οὖν χρή 
͵ ἊΨ 5΄ 2) »“, »" ΕῚ »“΄᾿" ἣν 

χωριστηρίω, ὧν ὧν ἔχωμεν, τοις Θεός ἀποτελεῖν. Ἔγω 
χ ᾿᾽ Ν ἘΔ ἰδν “ 3 "» ΑΝ ᾿Ν 

δὲ σύμπαντας μὲν ὑμώς ἤδὴ ἐπαινῶ" (Τὸ γὼρ γεγενή- 

1. ὡς δὴ} Ταπι. Α]Ὰ, ὡς δέ. Οαῇα!. 
Βευ]. Ατρεπί Μᾶατῖρο ϑῖθρῃ. εἰ ΑἹ- 
τοτῖ. ποβτατη ὡς δὴ Παῦεπί, αυοά 
ῬΠΠΕΙΡμὰ5 ἐχρτγεῖῆι ἠαπάφρι ῥομέεα- 
φματη νετῖθη8. ΝΝεαίγατα θεῖ ϑίερῇ. 
πες Ουεϊξῇ, εχ 40 ὠντεξήει οατὰ Ζεα- 
Ὠἷο ἀεάϊ ρτὸ ἐξήε, ἤΠτωρ]!ῖοα. [ἀ6πὶ 
᾿ρεγ ρᾶυϊο ροῆεα ἐστρατοπεδεύσατο 
Ῥτξοΐετι. 

Φύλακας δὲ] [τὰ εχ Βοάϊ. Ουε!. 
ΑἸτοτί. οατὰ Μυτεῖο εἰ Ζεαηῖο οογ- 
τεχὶ νυϊραίατη φυλακάς σε, ΟὑΤὴ 4010 
στὰς ὭΟΩ Ὀεπα οοἷτε υἱάειαγ: δῖ 

Ζευπε φυλακὰς ἀξδάϊ : νὶάε δά ν. 1, 
30. Δηποίδηἀα, Αττσαϊατη δηΐς μέ- 
σον ἴῃ (σπε!ῖ, σοττθέϊου Γὰρρ]ενὶϊ, ; 

2. ὑμεῖς δὲ] Ἐχ Ουεϊξ, δὲ δάάϊαὶ 
οὐτῃ Ζειηίο, εἀ ἰάθη ρτθοοαάθῃβ σε 
εοάεπῃ ᾿ἰρτο δυξζοτγε οτηϊίεγαϊ, ἐσαινῶ 
εἴ ργαΐϊας ἀρὸ δαῤεοφμε, Ὀΐ ἴῃ ἔοτ- 
τη}. αυδηάο 84 οοοηᾶπὶ νοσδίις 
τε παϊὶ εἰ ἐσαινεῖ. 

ὧν ἄν] Οὐ], ὧν ἄν ἀεὶ, φαοά 6χ- 
Ρρτοῆε εἰἴατὰ ῬΠ]ΕΙΡῆι8 εἴ τεσερὶς 
Ζευπε ; [εἀ πος χυϊάδπι ἴῃ ἰοςο ὧν 
ὧν νῦν ρτοοατει. 



Ι02 ᾿ ΟΥ̓ΕΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝἍΕ 

΄ 5 7ὔ ς »“ Χ ᾽ ΄ φ 7 

μένον ἐεργοὸν συμπάσιν υμιν κῶλον ἀποτετέλεστωι) ων 
“, 2) » Ν “,ἢ ΄ Ἃ 

ἐκωώστος ἄξιος, ἐπειδὼν παρ᾽ ὧν προσήκει πύϑωμοαι, 
7 Ἂς 5 ψ7 ΟΝ, Ν λό ΝΒ. ῇ ͵7] ομωι 

τότε τήν ὠξίων εἐκώστῳ κ͵ὶ λόγῳ κ͵ὶ εἐργῳ σπείρῶσομ, 
3 Ζ ὴς 8....Ὁ δ ,.3 Ἧ Α ,7 

9 ἀποδιδόναι. Τὸν δ εμου εγγυτατῶ ταξίαρχον Χρυσαν- 
5. ἣλ “9. Ρ᾿ ᾿ὰ 3 3 9. ὐῆς 

ταν οὐδὲν σῶρ ῳλλων δέομαι συνθώνεσϑαι, ὡλλ αὐτὸς 
Ἂν Ὥς “ ἊΝ: δ Ἂς 2) “ἢ Ψ Ἂς 

οἰδῶ, οἱος ἤν τῷ μὲν Ὑγαῶρ ὥλλῳ, ὁσῶπερ, οἰμῶϊ, Κῶὶι 
7 ε »- ΠῚ » Ὁ Ν 7 3 ͵ 

πάντες ὑμεῖς, ἐποίει" ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ παρηγγύησω ἐπανά- 
ἊΞ ΕἾ Ὑος 3 4 “ ἊΝ 

γεῖν, κωλεσῶς ὀνομωστὶ ὠὐὑτον, ὠνωτετώμενος οὐτος τῆν 
ἥ ε Ζ ΄ ς 7 πὰ ΥΩ 

μωχωιρων, ὡς παίσων πολεμίον, ὑπήκουσε τὲ μου εὐθὺς, 
Ν » ᾿ν νιν ἡ - Ἂς Ζ Ε δ 

καὶ αᾧεις, ὃ ἐμέλλε ποίειν, τὸ κελευόμενον ἔπρῶώττεν 
δ... Ὁ) Ν » το τὸ » 57 } Ε] 

αὐτός τε Ὑῶρ ἐπανήγε, καὶ τοῖς ὥλλοις μώλω επισπερ- 
ἊΣ 7 “ δ΄ ο᾿ "} Ψ Ἶ 7 

χωῶς παρηγγύα ωὡστ ἐφϑασεν ἔξω βελέων τὴν τάξιν 
7 δ ἰὴ « 

ποιήσας, πρὶν τοὺς πολεμίους κατανοησαί τε, ὅτι ἀνεχω- 
Ὁ Ν ΄ τ Ἢ τ δι ὗε. “ ὰ 

θουμεν, κῶωὶ τόζα ἐντείνωσϑει, καὶ τώ πωλτῶ εἐπαῷεινωι 
« 3 5 " Ν Ἂς « τὰ ᾽ 

ὥστ αὐτός τε ἀβλαβὴῆς, καὶ τοὺς ἑωυτοῦ ἄνδρας ὠβλα- 
"»“" ο ἢ Ν 7 νος γ΄ ᾿ "1 

«βεις διὼ τὸ πείθεσθαι παρέχεται. Αλλους δ᾽, εῷη, 
ε»Ἅ» ὯΝ ᾽ Χ Ι! 2 ς ἣ; δὴ 

ὁρω τετρωμένους, περὶ ων ἐγω σκεψάμενος, εν ὁποίζυ χρο- 
3 “5. ͵7ὕ Ἀ }» Ν ΕῚ "“ ΚΙ »ο»-ΞὉὌὋ 

γῳ εἐτρωσήσαν, τότε τὴν γνώμῆν περὶ αὐτων ὡποφανου- 

καὶ λόγῳ] Οπε]ξ, καὶ ἔργῳ καὶ λό- 
γω. [Ιάεπὶ ξύμπαντας, ἀεϊπάς σγᾶσιν 
σοτγεέϊζου ἴῃ σύμσασιν ἴῃ δοάδτῃ τὴὰ- 
(αν, 

3. ἐγγύτατα] ἙάΔά. νείετεβ. ἐγγυ- 
σάτω. ΑἸίεγαπι οσὰπὶ ὅτερῃ, πο], εἴ 
ΑἸτοτῇ. ρτοθανις Ζεαηε. 

ὅσαπερ) ]ὰηῖ, Ιἤπρτγ. ὅσαπερ καὶ 
ὑμεῖς---τἐ ποιεῖτε, Ἐτίατηῃ πη (σε. δγαῖ 
ἐποιεῖσε εἴ τυάντες ὑμεῖς. ηυοά ροῆε- 
τὶυ5 ἰῃ ἰΙοσὰασπη νυϊραῖ! ὑμεῖς τυάώντες 
Τα πιτα!. ΑἸάϊπα ὅσαπερ ἐποίει, καὶ 
ὑμεῖς τυάντες οἴμκαι. Οτάϊπεπι νετγθο- 

τασὰ τεϊίτα!ς Βτοάθουβ. ΑἸτοτγῇ, ὅπερ 
----ἰσοίει, [εἀ σοτγεέϊου ὅσαπερ ἐποιεῖτε 
Γαρταὰ Τοτιρῆτ, 

ὀνομασαὶ) Ουεῖῆ, αὐσὸν ὀνομασεί, 
ἀεϊηάε οὕτως τη] ε ας [οτὶ ὈΪ ΑὈτείοῃ. 
Πι]αςϊά. ΤὭυςγά. Ρ. 77. Αἴ οὗσος 
τείροπάει ργοῃουηϊηὶ ἐγώ. 

ἀνατεταμένος ΒΡ] αἴάτοῦ 5 ἰηῃ Θυρ,. 
Ἀοπηδηΐβ Ρ. τοο. εἀ ΒΦΙΚΙΙ, αδὶ Ὦ. 1. 

τείρι οἷς, καὶ σὴν κοπίδα διηρμένος, ἀ- 
κούσας τὸ ἀνακλητικὸν, ἀφῆκε τὸν ἄνδρω 
Ἰαυάδι. 

σε μου) Μάατγρο ϑιερῇ. ἐμοὶ, φαοά 
Ουε]ῇ. ἃ ργτηα τηᾶηὰ Ὠδθεῖ, ἔμαῦ 
ψετΟῸ δῸ δἰίετα : Βυάεπῆβ μοι, ΑἸτοτῇ, 
ὑπήκουσε ἐμοί, , 

ἐπανῆγε] Ηος εχ Οαεϊῇ, νυϊραῖο 
ἐπανήγαγε οὐπὴὶ ΕἸΌΠΕτο {αὐδίτα!. 
ῬΠΠ]ΕΙρΏυ 5 ετἰα πὴ γεορῥτεδαί (2. 

ὥσ΄᾽] Ουεϊῇ, ἔσσ᾽ ἔφϑασεν. ΑἸ 1ρὶ- 
τὰν ΠΡ τὶ ἕως Γοτὶρίατη Ὠδθαδτυηΐῖ, ἀς- 
ἴπάε εχ Ουε]ῇ. ἀνεχωροῦμεν ἀεάϊ ἴὰ8- 
ἄςηῖε ΕἸ ΓΟ ΠΕτΟ ρτὸ ἀνα χωροῦᾳοεν. 

ἐσαφεῖναι} [τὰ σὰπ δῖερῃ. εἰ Ουεὶξ, 
Ζειπε : ἐπσαφιένα, Ἐάά. νεῖ. 

ἀβλαβὴς Μᾶτῖρο ϑιερῇ. εἰ Ουε]ξ, 
ἀσποβλάβης, ἀπάς ἀσὸ βλάβης εἰξῆοϊε- 
θαὶ “ἘΞ π}}}. Ῥοτία8. ΝΠ ἕαϊς ἀσό- 
βλαβὴς ἴοτπια ἸΙοηϊοα Ρτὸ ἀβλαβὴς, 
αἴ ᾿πιε]]ΠἸραῖατ ἔσσιν. ἀςξϊηάς ΟὐΕεΪ,. 
φοὺς αὐτοῦ ἄνδρας. 
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μαι. Χρυσάνταν δὲ, ὡς καὶ ἐργώτήν των πολεμίκων, 

Φρόνιμοον, καὶ ἄρχεσθαι ἱκανὸν καὶ ἄρχειν, χι- 

λιωρχίω μὲν ἤδὴ τιμῶ" ὅταν δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγωνὸν ὁ 
Χ .» 5. Ἂλ ᾿") ᾽ ͵΄ ς᾽. ῳὦ 

Θεὸς δῷ, οὐδὲ τότε επιλήσομνωι αὕτου. Καὶ στάντας 5 
δὲ ε -»" ἣ» 3] Ἑ »" Ε «Ὁ νος Ὁ 5, 

ὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἔφη, ὑπομνήσαι" ἃ γὰρ νῦν εἴδετε 
ὃ » »ἢ “» 3 7 ΓᾺ 

εν τῇ μάχη τῆθε, ταυτῷ ἐγ υμούμενοι μῆποτε παύ- 
« ΕἸ ς »᾿»" ΟῚ ΄»- ΕῚ »- ς 

σήσϑε, ἵνω τῦαρ ὑμῖν αὐτοῖς ἀεὶ κρίνητε, ττότερον ἡ 
Ε Ν »" ΩΝ «ς ἊΝ οἷ ἘΝ ἊΝ Χ ΄ 

ἀρετή μῶλλον, ἥ ἤ φυγή σώζει τῶς ψυχὰς, καὶ πό- 
ς ͵7 “Ἢ εν" ᾽ Ἃ ὮΝ ς 

τερον οἱ. μάχεσθαι Θέλοντες βώον ὠὡπωλλάττουσιν, ἡ οἱ 
3 3 ΄ Ἂς 7 Ν ς Ν: ΥΧ. ἴων Ἂ» 

ουκ ἐϑέλοντες, κωώϊ ποιῶν τινὼ ἡδονὴν τὸ νικῶν μέν 

ταῦτα γὰρ γὺν ἄριστα κρίναιτ' ἂν, πεῖράν τε αὐτῶν 

ἔχοντες ̓ καὶ ἄρτι γεγενημένου τοῦ Ξράψμαοαι . Καὶδ 

ταῦτ μὲν, ἐῷη, ἀεὶ διανοούμενοι, βελτίους ἂν εἴητε" γὺν 
Χ ς Ν »"»“, ΩΝ» Ν Ν ῳ “7 

δὲ, ως καὶ “εοφιλεῖς, Κι ὠγωϑοὶ, κωϊι σωῴρονες ἄνδρες, 
-“ Ν ἣἮῊ "“» Ἂ» ἥ Ν 

δειπνοποιέισθε, καὶ σπονδὼς τοῖς Θεοῖς ποιεῖσθε, καὶ 

πσωιδνω ἐζάρχεσϑθε, καὶ ἅμα τὸ παρωγγελλόμενον τρο- 

γοειτε" 
- Ἅ Ν ω] : ᾿ς 2 Ν «“ , 

Εἰπὼν δὲ ταῦτω, ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἥλωσε, καὶ 7 

τρὸς Κυαξάρην ἤλϑε' καὶ 

εἰκὸς, καὶ ἰδὼν τἀκέϊ, καὶ 

4. ὡς καὶ] Ἐκ ἸἰΌτι5 Βτοάθι, (σα 6}. 
εἴ τηδῖρὶπε Βιερῇ. ὡς ΔάάΠα1ς Ζεῦηε: 
[εἀ ἴῃ 115 τὶ εχῆδι καὶ ὡς. 

τοολεμικῶν} Ἐ Ουεὶῖ. οὐ πηᾶγρὶης 
Βιορῇ. ἐν τσολέμῳ Ρτρτα ῖ Ζειπεα. 
δῷ] Ουεῖῖ. διδῷ ὁ ϑεός, Γεθ η9 οὐδὲ 

τότε εχ Οαεϊῇ, εὐ ῬΒΠ]ΕΙΡΠΟ τεροίαϊα 
Ζεαπςε ἴπ Ἰοοὰπι νυ ]ραῖὶ οὔτε τότε. 

5. ὑμᾶς βούλομαι. (σε, βούλομαι 
ὑμαᾷς, τπυτηεῖοῇαβ αὐ Ραΐο ; ἀεϊηάς 
οὐπὶ Τππίϊπᾶ τσαύεσϑε. 

ἀεὶ κρίνητε}) Μα]ραῖαπι αἰεὶ τηατανῖ 
Ζευπε. 

κρίναισ’ ἄν] Ουε}ξ, ἄρισα’ ἄν κοί- 
γαισεγ αυοα τηο]] 5. εἰ Πυτηοτο ἢ 5 
οπϑί. 

6. ἀεὶ διαν.] ΑἸάΪπα αἰεί. εχ Ουεϊξ, 
ταῖν! Ζεαπε. Ταπεῖηα οπηϊῆς πὶ 
ΑἸτοτί. 

ὡς καὶ] Ουςεϊῇ. καὶ οταϊτῖς : ἀεϊηάς 

Ξ 2 »"»" ς 

συνησιϑεὶς ἐκείνω κοινή, ὡς 
Δ, 322 ὡλ Ε 

ἐρόμενος, εἴ τι δέοιτο, ἀπή- 

τοοιεῖσε Ἰερὶ τηδίεραὶ Βτγοάδβιιβ, (δὰ 
τηξάϊα νογΌΙ ἰογπηα εἰς εἴδη 11]. 3, 
ο. 
ἰξάρχεσθε) [τὰ οσὰπὶ πε], [οτρῇ 

ῬΙῸ δξϊίνο ἐξάρχετε, αποά εἰξ φγωῖζε 
Ρξθᾶπεπι. [ἄάἄεπὶ ᾿ΠὈΕΓ τσαιᾷνας ἀαῖ, οἵ 
ἅμα ἃ ςοττεέϊοτα δῇ Τὰρρ]εἴατη. 

γ. Εἰπὼν δὲ] Οπε]ῇ, Πἰυτὶ σε ἴῃ δὲ 
τααίανὶ Γυαἀφδηῖς ΖευηΪο : ἰπ γα] χαϊς 
ΠΌτῖ5 οηγηΐ 5 σοπ) αηξεῖνα ἀεεῖξ ρᾶτ- 
τοὰΪα ; ἀεϊηάε ἐλϑὼν οατπὰ ΑἸάϊηᾷ 
5ΙΕΡἢ. 

συνησϑεὶς) Οαε}, συγ γινόμενος, νὰ]- 
Βαῖο ἴῃ τηᾶτρὶπε δάάϊτο : κωνῇ εξ ἐη- 
ἹΟΟη1, 1πῚ6γ (Ρ, τεέὶα τηοηεηῖς  εἰ- 

{κῖο, εἰ ἰδυάδηῖε 1|1.. 2, 23. 0δ]᾽ ΕἿξ 
συμμαχία κοινή, Ἰία ἴῃ Απἡδορδδηῖς 

ΝΌΡΙΡα5 κοινῇ ξυνέβημεν ἀϊοϊτατ. 
εἴ σι δέοιτο] ἵ, 6. ὅτι δ, Οαεἶξ, ταΐα 

δεῖ Ὠδθεῖ, οἱ ἀεϊηάς αὐσοῦ στράτευμα, 
ο 



το4 ΟΥ̓ΒΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΑ͂ 
3 δὲ ς Ὁ κ ς Χ Ἢ 

λάυνεν εἰς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμω. Καὶ οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ 
“ Ψ ἕῳ ἐς Ζ 

Κυρον δειπνοποιησάμενοι, καὶ Φυλωκὼς κωτωστησώμενοι, 
«ς 93, 2 ὑ 

ὡς ἔδει, ἐκοιμήϑησαν. 
ς δ 5 7 «“ , δῦ 

8 Οἱ δὲ ᾿Ασσύριοι, ἅτε καὶ τεθνηκότος τοῦ ἄρχοντος καὶ 
Ὧς μοῆι- ᾿ Ν ΣΉΝ Ἢ ὩΣ 7 ΠΥ Χ 7ὕ 
θα, 4] το. σχεδὸν συν οὐυτῷ τῶν βελτίστων, ἠθύμουν μέν ὥοσντες, 

ὅϊε οδῆτα ΕἾ δὲ ᾿Ξ ͵ 5» » τυ δίῳ τ 

ετίεααεη- ΄ ς “ δ “" «“ “- ς 
ἣϊς δ τς στρατοπέδου. ὥρωντες δὲ ταῦτα ὃ τε Κροσος καὶ οἱ 
σοπΠ)ιμπ,. 4 "4 3 .: Ἃ 3 7 ἱὰ ᾿ 

Φλλοι -συμμιῶχοι αὑτῶν, τσῶντες ἠσύμουν" πάντ μεν 

γὰρ ἤν χωλεπώ" ὠϑυμίαν δὲ πᾶσι πλείστην τωρείχεν, 

ὅτι τὸ ἡγούμενον τῆς στρωτιῶς ζφῦλον διεφάρϑαι ἐδόκει 
ΩΣ ., “ ἧς 3 7 Ὁ ΄ 

ταῖς γνώμαις. Οὕτω δὴ ἐκλείπουσι τὸ στρατόπεδον, 

9 καὶ ἀπέρχονται τής νυκτός. Ὡς δὲ ἡμέρα ἐγένετο, καὶ 
“ 4 ἜΑΡ» Ἶ -» ͵΄, , 5 
ἔρημον ἀνδρῶν ἐφάνη τὸ τῶν πολεμίων στρωτόπεδον, εὐ- 

π΄ ς ἴω] Ἂν ΄ 

ϑὺς διωβιβάζει ὁ Κῦρος τοὺς Πέρσας πρώτους" κατα- 

λέλειπτο δὲ ὑπὸ τῶν πολεμίων τπτολλὼ μὲν πρόβατα, 

πολλοὶ δὲ βόες, πολλαὶ δὲ ἅμωξωι, πολλῶν ἀγωϑῶν 
μεστωί: ἐκ δὲ τούτου διείδωινον ἤδὴ καὶ οἱ ὠμφὶ Κυαζά- 

Ὅν », 3 “ Ἄ -“ 

10 ρήν Μήδοι πάντες, καὶ ἠριστοποιοῦντο ἐνταῦθα. Ἔπεὶ 
δὲ ϑ'ν φ « “»" χἾἼἪ - -“ "ἢ 

ἑ ἡἠρίστησων, συνεκώλεσεν ὁ Κυρος τοὺς ἐωυτου ταξιάρ- 

Πεηΐᾳυς νεῖῦα ὡς ἔδει ἰῃ πηᾶρίηα 
Οαε!, ὰρρ εἴα [ὰπε. 

8. 8. ᾿Ασσύριοι, ἅτε] Εχ Ουεϊῖ. γε 
ἐπίογίοσαϊ τ οὐτῇ Ζευπῖο δγεϊίήκιυς, 
αυοά τηϊῃϊ ἱπηρογίαηισηα νἀ Ὀαΐαγ 
εἶξε - εἰ τὴ (οάϊοε Ιρίο [οτρίαπη εὐ 
᾿Ασσύριοί γε καὶ σεϑν. εὰ οοτγεέϊογ 
Γαρεῖ γε δάϊογιρῆι ἅτε: ὑπά6 νδηϊτᾶ5 
ἐπηθπάακϊοηὶβ Ζειηίαηθε ἀρράτες. ἅτε 
οὐπὴ Ζοπατζὰ οπλῖῆς Π αἰ Πϊπίοῃ. 

μὲν τσάντες] 1πηἰ. [Πηρτ. μὲν, ἀε- 
ἰηᾷες σαῦτα οπλίτιϊς ; σάδε εξ ἴῃ 
συοῖ, 

τυάντες ἠθύμουν] Ἑαὰ4, ρτίτηδε τσάν- 
χες οτηϊταπί ; ααοά ουπὴ 51ΕΡῃ. ἰν- 
ΟΠΟ]. Ππάθοθηῖ Οὐδ], εἰ Ζοπατγαβ. ἤλ- 
γοὺυν οἵ ἴῃ εοάεπη Ζομπατζγᾶ, ηαυοά εἴ 
δ5ο οατὴ Ζειηὶο ρῥγοοέεγγατῃ ναὶ ἰάθο, 
αοηΐαπη τσώντες ἠϑύμουν Ρτοοσοῆπι 
πο Ἰοῆσο Δῦῃίπο ἱπἴθγνδ]ο, εἰ δ- 
τι ὠκλυμοίαν Του τ Γ. 

τυᾶσι τολείστην τσαρ.] Οπεϊῇ, τολεί- 
στην τσάρ. τσᾶσι ᾿τεοῖα τς σατη Ζειηϊο 
γγεῖκε ; ̓ άἄθπι ᾿ἰθεγ ἀσϊπάς οτάϊπε 
νυ]ραῖο φῦλον τῆς στρατιᾶς τηκ]Ἰοτοτη 
ἀεάϊτ. 

διεφϑάρϑα, ἐδόκει)] Ματρὸ ϑίερῃ. 
διέφθαρτο τείας πείοῖο ὑηάθ, 4085 
Ιρία Ἰεέξξίο εἰ ἴῃ ΑἸτογέ. Ατισαϊατπι 
Δηΐε νυκσὸς εχ Ουεϊξῇ, εἰ Ζοηᾶτγα δἀ- 
ἀϊάϊε Ζευπε. 

9. στρατόπεδον) ΖοηδΙδ5 τεέϊα χα- 
ράκωμα αἰχὶς ; οαῆτα εηἰπὶ πιαηϊία 
εγδηΐ ; ἀδίπαε βοῦς. 

ἐκ δὲ σούτου] Ἐχ Οε]ξ, ἐκ σούτου δὲ 
Ρτροῖα] Ζεαηθ, ααοά εἴ τηϊῃὶ ρτθ- 
Ρἰδοεῖ. 

1ο. ἑαυτοῦ σαξιάώρχους} ΟΕ], αὐτοῦ 
φσαξιάρχας. τείετεηῖε Ζευηῖο, [δα τα- 
ξιώρχους ναϊδαῖαπη ἱπάς ἀρροίαεγαϊς 
ΕἸίοΠετ. 
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χους, καὶ ἔλεξε τοιάδε" Οἷα μὲν δοκοῦμεν καὶ ὅσω 

ἀγωϑὼὰ, ὦ ἄνδρες, ἀφεῖνωι, Θεῶν ἡμῖν αὐτὰ διδόντων. 

Νὺν γὰρ ὅτι μὲν οἱ πολέμιοι φοβούμενοι ἡμῶς ἀποδε- 

δρώκωσιν, αὐτοὶ ὁρᾶτε. Οἵτινες δὲ ἐν εἐρύμωτι ὄντες, 

ἐκλιπόντες τοῦτο φεύγουσι, πῶς τούτους οἴεται ἄν τις 

μέινωι, ἰδόντως ἡμῶς ἐν τῷ ἰσοπέδω :; οἵτινες δὲ ἄπειροι 

ἡμῶν ὄντες οὐχ, ὑπέμειναν, πῶς νὺν γ᾽ ἂν ὑπομείνειαν, 

ἐπεὶ ἥττηνταί τε καὶ πολλὼ κακὰ ὑφ᾽ ἡμῶν πεπόνϑα- 

σιν; Ὧν δὲ οἱ βέλτιστοι ἀπολώλωσι, πῶς οἱ Φαυλότε- 

ὁοι ἐκείνων μάχεσθαι ἂν ἡμῖν ἐθέλοιεν ; Καί τις εἶπε, 11 

Τί οὖν οὐ διώκομεν ὡς τώχιστα, καταδήλων γε οὕτω τῶν 

ἀγωϑθῶν ὄντων ; Καὶ ὃς εἶπεν, Ὅτι ἵππων προσδεόμεϑα" 

οἱ μὲν γὰρ κράτιστοι τῶν πολεμίων, οὺς μώλιστω καιρὸς 

ἥν ἢ λωβεῖν ἢ κωτωκαΐνειν, οὗτοι ἐφ᾿ Ἱππῶν νέοντωι" οὺς 
ς "»“ »᾿ Χ ὃς “ « Ν ΄ Ἅ ε 

ἡμέις τρέπεσιὉ αἱ μὲν σὺν Θεοῖς ἱκανοὶ, διώκοντες δὲ αἷ- 

ρέϊν οὐχ, ἱκωνοί. Τί οὖν, ἔφωσων, οὐκ ἐλϑὼν Κυαξάρει 12 
“, ΄ ὰἃὰ {τ τ Δ ΎῪ 

ταῦτω λέγεις ; Καὶ ὃς εἶπε Συνέπεσθε τοίνυν μοι πάν- 

φοιάδε} Τὰ Οαε]ῇ, εἰ ΑἸτοτῖ, ρτὸ 
σοιαῦτα ὨδΔὈεΠηϊ Τοτρία Π,. 

Οἷα μὲν] ΑἸάϊπεθ οἷά μοι [ἐγνανὶς 
ΒιθρΏδΠῈ5: φμαίϊα, μὲ τη1ἦ1 υἱάσίμν, 
αἰγὶ αηιοἱ ἔπι, γμαμίαφηο δοηα αἰϊητ11- 
ἐμπς ῬΠΙ]ΕΙρυβ. [ἢ Οὐεϊῇ, εἢ οἷα 
μὲν δοκοῦμεν καὶ ὅσα ἄνδρες ἀγαϑὰ, Ἀδὶ 
σοτγεξῖοι ὦ Ἰηίεταϊ τ, Ἐππὶ νεγθοτα πη 
ογάϊπειη δά(οϊνις Ζεαηε. Βιοάθαβς 
εχ 8]1ο εἊχειηρ]αγὶ ἐφίενται ἀτια]ῖῖ, 
λοήὲες πεῖηρο, ααοὰ Ζεαπα εἕτογὰ οαΪα- 
τηὶ {οτὶρίατη εξ ρυταῦαῖ ρτὸ ἀφέν- 
σαι: [εἀ ἐφίενται ροῖα5 εἤξεί ρῥόγηηί- 
{μη ς 

αὐτὰ διδόντων] ΗἮος οχ Οαε]ξ, νυ]- 
βαῖο ταῦτω στὴ Ζειηϊο ργθα]!. 

ὅτι μὲν] Οαε]ξ, μὲν οτη!ῆς ; ἀεῖηάς 
οἵτε τολ. ἘΔά, νεΐεγεβ δηΐε ϑιερῇδ- 
Πα. ΜεΙθαπ) φοβούμενοι ἴῃ ΟΕΙΗ. 
ἃ. σοτγεέϊοτγα ἔαϊο δἀἀϊτατη. " 

τς οἴεσαι ἄν] Εχ Ουεϊξ, οἴοιτ’ ἄν ἀε- 
ἀϊῆε. [ε ροίαϊ!ς Ζεαηε : δῖ ἴῃ εὸ [ἰΌτο 
εἴ : τνῶς ἄν τις τούτους οἴεται; ἄν μεῖναι 
--ἡμῶν ἄπειροι. ἀπὰς ροί5 Τοτθεη- 

ἀαπὶ οεηΐίεο τυῶς ἄν τις τούτους οἴοιτ᾽ 
ἄν μεῖναι. 

ὑσποροείνειαν) [τὰ ΑἸτοτέ, τεῆς ΕἸί- 
σετο δὰ Ψγε]]ετὶ στ. 2. Ρ. 387. ὗπος- 
μείνωιεν εχ Οσπεὶῇ, ἀδάϊε Ζευῆε : νὰ]- 
Βαίαγη ἃπῖθα ὑσομείνοιεν τανοσαν!ῖ 
Ὑν εἴκε, φὰϊ ν᾽ οἱπι ὠπαγγείλοι εχ 
ἵν. 5, 12. Ζειῃϊο ορροίαϊς. ϑεηαξης 
ἥσπσηνταί τε εἰ εχ συεὶϊξ, Ψυϊρο σε 
εἰξ οὐ! πατη. Τα πτῖπὰ ἡττῶνται ἀδάϊε, 

φαυλότεροι] Μδτρο ϑίερῃ. τυονηρύ-. 
σώτοι, ἴη Οαο]ῇ, εὐ το Βγοάδι εἰ 
φαυλότατοι, (ἱρπαυ πηι ῬΈΕΙ ΡΟ) 
ΤΔΓΡΟ φαυλότεροι ᾿τοοίογι σὰ πὰ ΒοαὶΪ. 

11. κατακαίνειν] ϑοῖυ5 Ποὺ Οε]ΐ. 
ἀβάϊτ ρτο κατακτείνειν, [π᾿ ΛΙτογῖῇ, ἦν 
ΔῸ 8116 ηᾶἃ τηδηὰ δαίοτιρίαπι ἰερττΓ, 

νέονται] Ηος εχ Ἰἰδτο Βιοάροὶ νὰ]- 
βαῖο ἔσονται ρτγηὰ5 ΓΘοπο]. {Ὁ Πϊ- 
ταῖς. Μίτγαπι εἰ ᾿ἰΌτος τε! ααος οτη- 
Ὧ65. ψεθαπιὶ Ἡοχηδηοαπη ἰρασπεῖα, 
ΠΙΠ ᾳαοὰ οὗτοι αὐπῶν ἐφ᾽ ἵσσων ἔσον- 
σαι ᾿ὰῦει ΟὐεἸ ἢ, εχ α00 σὺν τοῖς Θεοῖς 
Ροίαϊς Ζεαπε, εἰ ἀεϊηάς λέγεις ταῦτα. 

2 
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Ἐξπὶ ἱτηρε- ἐν 
ἄϊγτε σοπδ- ἀμ: ὑπε 
ἴὰγ Ογαχᾶ- 
Τἰβ ᾿νοῦ εἴ αὐτῷ, 
ἰσηδνῖα: Γεὰ 
ΔῸ 60 11- 
Ῥείγαῖ Ογ- 
τὰ, υἱὐἱ Με- 
ἀϊ, αὶ! 

106 ΟΥ̓ΒῚ ὈΙΒΘΟΙΡΙΙΝΑ͂, 

( ς 5 ἴων « »“ ὰ ἀχὸ »ο“ὖὉ᾿ 

τρει ως εἰδή, ὁτί πώσιν ἡμῖν τωυτῷ δοκεῖ. 
7] 

Ἔκ τούτου 
“ "ἢ 7 ΝΎ] ἴον ες ἮΝ ᾿δό. το 
εἰποντὸ τὲ πῶντες, κωι ἔλεγον, οἰἱὼ ἐπιτηθείω εοοκουν εἰ- 

ς Ὰ » ΄ 

νῶϊ, ὑπὲρ ὧν ἐδέοντο. 

3 

ΟΝ ἢ νὴ «“ Χ . 5 .-“ Ξ3 ΄“ ᾿" ; 

Καὶ ὁ Κυαξάρης ὠμῶ μέν, ὁτι ἐκεινοὶ ἤρχον του λόγου, 
7 - λυ ἦν “Ἢ 5Ν 2 3) 

φΦϑόνει" ὠμῶ δὲ ἴσως κωλῶς ἐδόκει ἔχειν 
7 δ ν ἼΩΝ ς Ἂς 

μὴ σώλιν κινδυνεύειν᾽ (καὶ γῶρ αὐτὸς τε περι 
᾽ 7 Ν » 57 ͵ Φὕ 

εὐθυμίων ἐτύγχανεν ὧν, καὶ τῶν ὥλλων Μήδων ἑώρω 
Ἂς Ν ΠΟΥ Ν »οὖἫ αευ “" 9 “ κ᾿ 

πολλοὺς τὸ αὐτὸ [τοῦτο] ποιοῦντας) εἶπε δὲ, οὖν ὡδὲ" 
5" Ε ΓΞ: “» . Ν 5 ΄ "»“ 

ἴροηῖς ἰδ ιΆλλι, ὦ, Κύρέρ δτλ μον μρωλισίτῳ ἀνθρώπων μέλετωτε 
να! ηῖ, ἱΡ- 
{ὰτῇ {[ε- 

αδηίαΓ. 

1δήμιν παρωγεγενήται 

ὑμέις οἱ Πέρσωι, μῆδε πρὸς μίαν ἡδονὴν ἀπλήστως δια-- 

κέσϑωι, καὶ ὁρῶν καὶ ἀκούων οἶδα" ἐμοὶ δὲ δοκεῖ, τῆς 

μεγίστης ἡδονῆς πολὺ μῶλλον συμφέρειν ἐγκρατῆ εἰνωι. 

Μείζω δὲ ἡδονὴν τί παρέχει ἀνϑ)ρώποις εὐτυχίως, ἣ νῦν 
Ἃ Χ 7 2 . » ως 

Ην μεν τοίνυν, ἐπεὶ εὐτυχουμνέν, 

σωφρόνως διαφυλάττωμεν αὐτὴν, ἴσως δυναίμεθ᾽ ἂν 
3 ἥ, Ε “Ἢ “ 

ὠκινδύνως εὐδοωιμιονοῦ ντες Ὑήηθουν" εἰ δὶ ἀπλήστως χρώ- 
δ 27 Ν » ΄ 

μένοι ταύτη, ἄλλην καὶ ὠλλὴν πειρασόμεϑω διώκειν, 

12. εἰδη] Οαεῖξ. εἰδείη, ααοά εἴασα 
ἴῃ ΑἸτοτῖ. 8Ὸ αἰΐεπα τηδηὰ [οτὶρτα Πὶ 
εχῆαι. ρτθοεάεῃβ τσάντες ΟΥἱΠτ ΡΠΪ- 
ἸεἸρῃυ5. 

τοᾶσιν ἡμῖν ταὐτὰ) ΔΙάϊπερ ὑμῖν [ετ- 
ναταπὶ ϑίερῃ. εἰ Ηυϊτοῃίηΐ, ταὐτὰ 
νετῖϊς ΡΠ ΕΙρΡΏἃ5 εἴ Οατηδίατγίαβ, Ὑ αἰ- 
8ο εἢ ταῦτα. 

13. ἦρχον] ἴἰὰ Οπε]ῇ. οαπὶ Ταπῖ. 
[Πηρτ. τοέϊε ργβοίεγεπία Ζευπῖο ΡΓῸ 
ἤρχοντο, ααοά εἴδεϊ ρτὶ ΠῚ] σεγόα γαρέγε 
εωῤεγαπί. Αἴ ἦρχον εἰξ ΡΓΙΠῚΙ πηοη- 
710}167}1 17 1ΟΟΥ6 δἰ 7076 786 ἐὰ δ σὲ απ 
ἐγαηιΐ, αἴ ΔρΡρΆΓΕεῖ εχ ν]. 1, 6. 

ὑπεφη)όνει} Τὰῦεγ Βαάεηῇβ οσὰπὶ ΑἹ- 
τοι, ὑπό σι ἐφϑόνει, εχ 4ο παίυπιὶ εἴ 
αυοά ᾿ἴπ ΤΩΔΓΡΊΠΕ σα], ἐχῆδιὶ ἱσισό- 
σης. ἀεϊπάς ἔχειν ἐδόκει----τσάλαι ΟΕ]. 
[εὰ σοττεέξτϊαπὶ εξ σσάλιν. 

αὐτός τε} ΑἸτοτῖ. καὶ αἀ]αη εὶς. 856- 
46 η5 σοῦσο ΤἘο] 1], φαὶρρα ἃ ῬΏΠ]εΙ- 
Ρδο εἰ Οαε!. ομα Τατα. 

14. ᾿Αλλ’ ὦ Κῦρε] συεῖ, Ὦ Κῦρε, 

ἀλλ᾽ ὅτι μὲν τῶν ἄλλων μᾶλλον εὖ ἀν- 
ϑρώπων μελ. Ἐτίαπὶ Βτοάθοὶ ᾿1Ὀτὲ 

αὐυϊάατηα ὠλλ᾽ ὅτι μὲν τῶν ἄλλων ἀν- 
ϑοώπων μελ. φμοά “ος βέγ ε μηὶ ογη- 
117} ΠΟΤΉ ΙΔ 71 ΧΙΕ. 

μηδὲ τυρὸς μίαν] ἱ. 6. πρὸς μηδεμίαν, 

αὐ ΑἸά. εἰ δῖερῃ. μαθεηῖ. ϑοτγὶρία- 
τάτη 171ᾳηἴηθ εὐ Οαεϊῇ, ταεπίταῖϊς 
Ζειης, οΟπιρᾶγδη3 ΙΘΕμ. 11 ἃ... 21» 
οὐδὲ δι’ ἕν ἄλλο εἴ ἴῃ εοάετῃ [ἰΌτο ο. 2. 
οὐδὲ σσαρ᾽ ἑνὸς ἄλλου. ΑἸτογβηὰς ᾿ἰθ6τγ 
μηδὲ οπηϊῆί, τηοποηῖε ΕἸίομοτο δά 
Ρ]αῖοπὶς Οττοπεπ Ρ. 188. ἰάδγῃ δια- 
κεῖσιϑγε [οὐ ρα πη παθεῖ οαπὶ πε]. 

σολὺ μᾶλλον) Μᾶτῖρο ϑιερῃδηίαηδε 
2. ουπὶ ΑἸ(οτῇ, τσολὺ μάλιστα ἀαί. 

15. σωφρόνως} (Οὐε], σοφῶς διαφυ- 
λάσσωμεν. (εἀ ἴῃ πηᾶτρίηε νυ]ραΐα εἴς 
Δαί(οτιρία. 

γηρᾷν] Ουε]ῇ, ϑηρᾷν αὐτήν. [εἀ οοτ- 
τεξϊου γηρᾷν ἔδοϊί, 

σαύτῃ) [πτ6]]Πρὲ ἡδονῇ, δὰ αυδπι 
εἰϊᾶπῈ Ργϑοθάδῃβ αὐτὴν τεΐεγτὶ ἀεῦει, 



ΤΠΙΒΕᾺ [ν. ΘΑΡ. 1. 107 
«΄ Ὁ ΧΝ 7 « μὲ ᾿ ΄ ὃν 

ὁρῶτε, μή πάϑωμεν, περ πολλοὺς μὲν λεγουσιν εν 
, ΄ ὶ 4 Ν » -“7ἷ΄ ᾽ ΣῚ “ 

ϑιαλάττη πεπονθέναι, διὼ τὸ εὐτυχεῖν οὐκ εϑέλοντως 
ν Ρ "} “ἶἷ “ὃ » 7 δ δὲ 

πωύσωσϑαι πλεοντῶς, εως ὧν ὡπολωντοῶν πολλοὺς δὲ 
7 Γ, ΕΑ ᾿ ΄ Ἂ ' Ζ΄ 9 

νικής τυχόντας, ετέρος ἐφιεμένους, καὶ τήν προσίεν 
3 »“Σ΄ ᾿ς Ε Ν ς ΞἊ “ », Β᾿ 

ἀποβαλεῖν. Καὶ γαρ εἰ μέν οἱ πόλεμοι ἡττοὺς ὄντες 10 
ς “Ἂν 58 , δ ἈΝ ΄. ἩΝ “ . »"» 

μων εῷευγον, ἰσὼως ὧν κωὶ διώκειν τοὺς ἥττους ὡσῷωλως 
ἐστὶ ἴω Χ ΄, ᾿᾿ ., ἮΝ ΄ γι 

εἰχιε νυν δὲ κωτωνοησον, πόστω αὐτῶν μέρει πῶντες 
͵ » « ᾽ 37 “, 9 

μαωχεσαμενοι γενικηκώμεν" οἱ δι φῳλλοι ὠὡμῶώχοι εἰσίν" 
δ » ᾿ Ἃ 3 , 7 ᾽ “ 

ους εἰ μὲν μή ἀνωγκώσοιμεν μώχεσϑθαι, οὐὕγνοουντες καὶ 
« "“ 4 « "Ὁ Ε » » 7 ΟῚ Ζ 

ἡμῶς καὶ ἑαυτοὺς, δὲ ὠμωϑίων καὶ μωλωκιὼν πίωσιν" 
3 Ν ΄ .«“ » Ξ ΠΛ ΟῊΝ γέρα 7 

εἰ δὲ γνωσοντῶι, ὁτί καὶ ὠπιόντες οὐδὲν ἥττον κινδυνεύουσιν 
ΕΝ "δ “ Ὁ ΒΕ. , 2 τ » Ἂν 7] 

ἡ μένοντες, ὅπως μή ἀναγκώσομεν ὠύτους, καὶ εἰ μῆ βού- 
3 Ἂν ΄ γ) ἊΝ “ἶ 3 “- 

λοντωι, ὠγωϑθοὺς γενέσθαι. Ἴσϑι γῶρ, ὁτέ οὐ συ]7 
"“ε“ ᾿ς ΕῚ 7 οο ν᾽ δι 3 9 »“Σ’Ζ: 

μώλλον τῶς ἐκείνων γυνωικῶς κ͵αὶ πωιδῶς επίδυμεις 

λαβειν, 
2 τ 

ἐπειδὼν 

ὥς υς "κω »“" ᾽ Ψ τὰ -“ἶ Ν ς -᾿ 

ἡ εκεινοὶ σωσώ . Ἐνννδει Θ᾽, οτί κῶὶι ὠᾧἱ σύες, 
5 »“" Ψ Ἔν Ν: -“ 

ὀῴϑώσι, φεύγουσι καὶ πολλαὶ οὐσωι σὺν τοὺς 
“κω ᾽ , ΄ 5 -“, ΄“᾿ ΄-“᾿ ΄, 3 

τέκνοις ἐπειδὼν δέ τις αὐτῶν ϑηρᾶ τι τῶν τέκνων, οὐκ- 
΄ ᾿, Ἰδν ὉΝ 7 4 (ἢ 3 "» ὅν πὲ Ν 

ἐτί Φεύγει, οὐδ᾽ ἥν μίω τύχη οὐσώ, ἀλλ᾽ ἴετωι ἐπὶ τὸν 
Ἵ ΄ Ν “«“ Ν 7] 

λαμβάνειν πειρώμενον. Καὶ νῦν μὲν κωτωκλείσαντες 18 

οταῖτς Οαεῖ, ἄεϊπάς κινδυνεύσουσιν 
σαπὶ ΡΒ εῖρῃο ΑἸτοτί. 

ὠνωγπάσομεν) Ν αἰξαία πη ἐνωγκάσω- 

σσαύσασϑαι) Ψαυϊξαίαπη τραύεσϑα;: 
τηαίανι Ζεῦαπε εχ Ουε]. υδἱ εἰ 
πολέοντας τοαύσασϑαι, ἄσολέσθαι. 
ααδστῇ [οτρτατὰπὶ εἴπη ἃ ΡΠ] εΙρῃο 
εἐχργεῆαπι εἰ ἴῃ τηᾶγρίης ϑῖερῇ. εἰ 
Τβοηο]. ἀππηοίδϊαγη, τεσερὶς Ζευπε. 
ϑεὰ τῖῃϊ ἢ οταῖο ρεπάεγα να εἰ : 
΄ύδγα νείθγετῃ ἰδξιοηθ πὶ οὐπὶ ΥΥ εἰ- 
{κτο ἔδγναν!. 

ι6. ἥττου) Νημιεῦο ΤΏ]ΉΟΥΘδ, 
Ουεὶῇ. ἥσσους Ὠδθεῖ : ἀεϊηάς τσόστῳ 
μέρει αὐτῶν, {εὰ δηῖε ταίαγάτη τσρὸς τῷ 
μέρει ἴα Π[ἔἔι νἱάεεατ, βγοάβοιι τσύσῳ 
αὐτῶν μέρε; εχ αἰϊεηα σοηξέϊατα πλε- 
τηοτᾶῖ. [Γοπάϊηεηῇβ Εαϊτο μωχησά- 
βέενο, ὨδὈει. 

ἄμωχοι)] ϑυϊάαθ εχ ἢ.]. μὴ μαχό- 
μενοι ἰῃτογρταίδζαζγ. 

ἀναγκάσοιμεν] Ουεὶ]ξ, ἀναγκάσωμεν 
-“-ἀπιᾶσιν. ΑἸτοτῇ, καὶ αὐτούς. 

καὶ ἀπιόντες) Οορυϊατῃ οὐχ {πηΐ, 

μεν σογγαχὶ }}1]Ὸὸ φυδηαάδτηῃ ᾿ἰΌτο δά- 
ἀϊοεηίε. [τὰ δῃΐτῃ ἷ. 3» 18. ὅπως οὖν 
μὴ ἀπολεῖ, εἴ ἵν. 2»). 39. ὅπως μὴ αἷ- 
σχοοὶ μὲν φανούμεϑα, ἀσθενεῖς δ᾽ ἐσό- 
μεϑα. (ἢ, εἴατη 111. 3»). 42: 

καὶ εἰ μὴ βούλονται.) πε]. καὶ μὴ 

βούλωντωα, [εὰ σογγεξίοσ εἰ ἰηἰεγαϊί, 
Οτεάο οἱτα [18 κἄν μὴ βούλωνται. 

17. ἔσϑι γὰρ] ΟΘυεῖΕ, ἔσϑ, 3ὲτ--λα- 
βεῖν ἐσιϑυμεῖς. ΑἸτονῖ, μᾷὥλλον ἐκείνων. 

-σολλαὶ οὖσαι] ΡΠ εἰρῃϊ, Βτγοάδιὶ εἰ 

Ουεῖ. τὶ κἄν τσολλαὶ ὦσι. ΑἸτοτῇ. 
ἐννόε, ὅτι--τ-ἐ σἂν ὀφϑῶσιν, φεύγουσιν κὠν 
πολλαὶ ὥσιν. ΑἸτοτ. αἱ ὅες ΠαΡεῖ. 

ἐσειδὰν δὲ] Εχ Ουεϊῇ, ἐπειδὴ γεσερὶς 
Ζεαπα. ἀεὶπάς ἄν--- τύχοι ΔΙτοτί, 

ι8. κωτακλείσωντες [τὰ οὰπα (ΘΌ6]Ε, 
ΑἸτογῖ. ρτὸ ἐπικάσωκλ, ἈὉΪ ἡ0}1]ὰ εα 

“ 



τοῦδ ΟΥ̓ΒΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙ͂ΝΖ 

« Ἂς 9 ,ὔ », ες». Ἄ Ἐι 

ἑωυτοὺς εἰς ἔρυμω, τηαρέσχον ἡμῖν τωμιεύεσθυ τι, ὥστε 
« 7 3 ἌΝ ΟῚ οι. νϑ' ΕῚ 

ὁπόσοις εβουλόμεϑιω αὐτῶν μώχεσθοι εἰ δ᾽ ἐν εὐρυχω- 
΄, Ψ, 5 .-“ ͵) 

βίου τρόσιμεν αὐτοῖς, καὶ μωϑήσοντοι, χωρὶς γενόμενοι, 
« Ν ἃν: Α φὸ ὦ “ἢ -» ΠῚ " 

οἱ μὲν κατὼ τρόσωπον ἡμῖν, ὥσπερ κωὶ νυν, ἐνωντίου-- 
ς τ Ὁ « Χ νυν ς .« Ν 

σϑωι, οἱ δ᾽ ἐκ πλωγίου, οἱ δὲ καὶ ὄπισϑεν" ὁρῶ, μή 
»“» « 7 ( » » »"» »"» ͵, 

πολλῶν ἐκώστω ἡμῶν καὶ ὀφϑωλμῶν καὶ χείρων δεήσει. 
ὮΝ 5 5 3 ὮΝ 3 » εἰ τα 7 

Πρὸς δ᾽ ἔτι, ἐῴη, οὐ βουλοίμην ὧν ἔγωγε νῦν, ὅρων Μη- 
5 Ψ 2 ἢ Ζ 5» τς τ 

δους εὐθυμουμένους, ἐξαναστήσως ἀνωγκάζειν κινδυνεύ-- 

σοντῶς ἰένωι. 
ς “ ε Ἧ ΟΥ̓ Ἂς Ὡδ Νὰ 

190 Καὶ ὁ Κῦρος ὑπολαβὼν εἶπεν. ᾿Αλλῶὼ μηδένω σύ γε, 
3 ᾿ς ΟῚ νος Ἂς 3 ῇ γᾷ Ν 7 

ἀναγκώσης, ἀλλὼ τοὺς εϑέλοντάς μοι ἐπεέσσωι δός" 
Ἀν ΟΡ "“ὔ Ἂς ᾿Ὁ “" 7 "ΑΙ ὅν, 

κωὶ ἰσῶς ὧν σοι καὶ τῶν σῶν ᾧίλων τούτων ἥκοιμεν 
« ᾿Α "7 Ὁ ἐν “ τ Ε ͵ Ἂς 

ἑκώστω ὠγοντες, εῷ οἷς ὥπῶντες εὐθυμήσεσϑε. Τὸ 
Ἃ : ἢ ον « “ὖ » ᾽ 7 ἌΞ 

μὲν γὼρ τλῆϑος ἡμεῖς γε τῶν πολεμίων οὐ διωζόμεϑω" 
“Ὁ ἃς ὃν ͵ ἈΝ ΄ Ἀ . 

(σῶς γὰρ ἂν καὶ κατωλάβοιμεν 2) ἥν δὲ τι ἡ ἀπε- 
΄ "»“7΄ “4 Ξ ; 7 

σχισμιένον τοῦ στρατεύμωτος λάβωμεν, ἡ τι ὑπολειπό- 
τ ͵΄ 57 ᾽ ͵Ζ΄ δ᾽ 5} -“ Ν 

20 μένον, ἥζομεν τρόὸς σε ἄγοντες. ᾿Ἐννόει δ᾽, ἐῴη, ὁτε καὶ 

Δα Πϑ6. ρτθροίτοη θα νἱβ ναὶ Πρηϊῆ- 
σατο. 

τορόσιμεν)] Καά. ρτ. οὰαπὶ ΑἸτοτῇ, 
ποροσίεμεν. ἀεϊηάες μαχήσοντα, Οὐτὴ 
ΟΕ, ρτο μαϑήσονται ἀξ πὰ ἰεξλίοπα 
νιάθ ἀπηοίδτοηθῖη [εαθπίε πη : ἐς- 
ἄστη ἀεπίαμε ἡμῶν ρτὸ ἡμεῖν Πα 6πῖ. 

καὶ νῦν] Οορυϊάπι ουπὶ Βτοάδοο εχ 
Οπαεῖϊῇ, δα άϊάϊε Ζεαηα. [πὸ Ουο]ῇ, Ἰο- 
ΟἿ [1 [οτρῖας ἐχῆδε : νῦν ὠντίοις ἐξ 
ἐναντίου, οἱ δ᾽ ἐκ τολαγίου, ηαδηα [οτ]- 
ΡῬίατατα ἐχρτοῆπε ετἴαπὶ ΡΠ ΠΟΙ ρΠι5, 
41] οὰαπὶ εοἄξπὶ νεῖθα νυϊρο ροῖ 
τολαγίου δάάϊτα εἴ ἃ Ζειηϊο ΝΥ εἰκιο- 
4ὺς Τεο]αία καὶ ἄλλοι ἐκ ποῦ ἕσέρου 
τολαγίου τεξὶε οπλῖῆτ. Ϊῃ Βυάεξηῇ 
Εἰῦτο εγαΐ Γοτὶ ρῖ πὶ ὥσπερ νῦν ἐναντίοι 
Ἰστασϑαι. ἀης ἀρραΐθῖ, ααϊά νοΐαε- 
τὶ ΑἸτοτί. υΌΪ δῇ ἐναντιοῖσθαι, {εἀ 
Ἰοῖα εἰ τῇ ᾿ταγα (οτρίατη. Αἴαας 
ΟΥΠΙηΟ τοτρίατα Πὰ)}ὺ5. ΙΟΟΙ οΟἸ ΠῚ 
ἀσρίεχ ἔαϊξ ντάδιαγ, αἰτογα ααϊάθπη 

᾿ς 4ὺθ ἤπης νυ]ραΐαγ: αἰτογα ἔαϊς καὶ 
μαωχήσονται χωρὶς γενόμενοι οἱ μὲν κατὰ 
πρόσωπον ἡμῖν, ὥσπερ καὶ νῦν, ἐναντίοι, 
οἱ δ᾽ ἐκ τσλαγίου, οἱ δὲ καὶ ὄπισϑεν, ὅρα 

Εἴσ-. 

δεήσοι] Οὐ]. ἡμῶν χειρῶν δεήσει καὶ 
ὀφϑαλριῶν τοροσέτι δ᾽ οὐδ᾽ ἀν ἐθέλοιμι 
ἐγὼ νῦν ὁρῶν, ΛΊτοτί. βουλοίμην ἔγωγε. 
ΜΙΗῚ Ἰεέλίο δεήσει νετὰ νἱάδίαγ, αἵ ἴπ 
ΠΛ ἔογπγαϊα ὅπως μὴ Τεδιίοηθ τό. 
Ιηἶτὰ δ: 2. 1Εδϊ, 26. ΠΊΠΤΕΙ ἘΓαῚὶ 
ὁρώτε ὅπως διωσώσωμεν, ἈΡῚ διωασώσομεν 
ἀεάϊ. ν. 2, 23. σκεππέον ὅπως μὴ ἐπι- 
κρατήσει ἀξαϊς ϑῖερῃαπαβ, Ὁ] 1 τὶ 
σεἴετὶ ἐπικρατήση ἀδηΐϊ ; εἴ περᾶῖ ἰδὲ 
Ζεαης ὅπως μὴ ἴῃ πα πὸ ᾿παἀϊοαῖϊνο 
7αηρὶ. 

κινδυνεύσοντα:)] ΕΔΠ4. ρΡΓ. κινδυνεύον- 
σῶς Οοτΐεχὶς ϑίερῃαηβ δαάαϊσεηῖα 
Οαεϊξ, εἰ ΑἸτοτῇ. 

19. μηδένα σύ γε] ΟΕ], σύ γε μη- 
δένα ----ἥκοιμεν ἑκάστῳ -- ὥσταντες εὖθ. 
ὉΌῚ νυϊροὸ εγαὶ ἑκάστῳ ἥκοιμεν---ςσάν- 
σες εὖϑ, 

οὐ διωξ. Εχ Οαεϊξ, οὐδὲ διωξ. ἀεάϊε 
Ζευπε:; αυοὰά οἷ ετἰατη ἴῃ πιᾶγρὶπα 
δίερῃ.. ἀεϊπάες ἐὰν δέ τι ΑἸτοτῇ, ἢ δῆτα 
ἀσπεσχισμένον οτηὶ ἢ σὰπὶ ῬΏΠ]ΕἸ. πε], 
λάβοιμεν Ἑἀά. Ρῥτ. ἐπιλεσπόμενον (συ ε]Γ, 
{εὰ οοτγεξϊαπ. 
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- »Ὕ ᾽ Ν Ν. τ ᾿ὰν 9, Ἂ; , ῪῚΟ 

ἡμεῖς, ἐπεὶ σὺ ἐδέου, ἤλθομεν, σοὶ χαριζόμενοι, μώκρων 
-Ψ, ἡ πἰ ὧν 7 Δ Ε 7 -« 

ὁδόν" καὶ σὺ οὖν ἡμῖν δίκαιος εἴ ἀντιχωρίζεσιϑι αι, νὼ 
Ν 953) ΄ 57 5 » , Ἂὶ » ἃς Ἂν 

καὶ ἔχοντές τι οἰκωδε ἀφικώμεθω, καὶ μὴ εἰς τὸν σὸν 
Ν 7) ς Ως ᾽ δὰ ΘΕΡΕ ε 

ϑησαυρὸν τώντες οἰδὲε ὁρῶμεν. Ενταῦϑω δὴ ἔλεξεν 0721 
΄᾽ ᾽ 9 “7 “» » ΄ “ οϑ 

Κυαξάρης" Αλλ᾽ εἶγε μέντοι ἐθέλων τις ἕποιτο, καὶ 
7 Ζ 

Σύμπεμνψον τοίνυν μοι 
Ἀν , ἧς » ἣν Ἁ Ἂς 3. ΣΧ ΝΤ ὃς Νι..5 

τινώ, εῷη, τῶν ὠξιοπίστων τούτων, ὃς ερέ!ι, ὦ ὧν σὺ επι- 
Ν Ὄ 2 .« ϑ .᾿ “ 

Λαβὼν δὴ ἴϑι, ἔφη, ὅντινα ἐθέλεις τουτωνΐ. 
7), δι ὃν 7 ε ͵7 δ ἃς 9 »ο»“Σ᾿Σ}. Ὁ’ 

Ἔνθα δὴ ἐτύγχωνεν ὁ ᾧησας ποτὲ συγγενής αὐτου εἰνονι, 22 

᾿ “} Ξ Η , “7 

χώριν ἔγωγέ σοι εἰδείην ἄν. 

στείλης. 

καὶ φιληϑ εὶς, ττωρῶν. 

κεῖ, ἔφη, ἔμοιγε οὑτοσί. 

Καὶ, λέγε σὺ, ἔφη, 

Οὕτω δὴ λαβὼν τὸν 

εὐθὺς ὁ Κῦρος εἶπε᾽ 

λείψψομαί γε σοὺ, ἐφη ὁ Μῆδος, εἰ τοῦτο λέγεις. 

Εὐθὺς οὖν ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾽Α0- 

Οὗτος τοίνυν, ἔφη, σοὶ ἐπέσϑω" 

τὸν ϑέλοντω ἱέναι μετῶὼ Κύρου. 

ἄνδρω ἐξήει. ᾿Ἐπεὶ δ᾽ ἐξζηλθϑεν, 

Νὺν δὴ σὺ δηλώσεις, εἰ ἀληθῆ 

ἔλεγες, ὅτε ἔφης ἡδεσϑαΐ με ϑεώμενος. 
“7 5 

Οὔκουν ὡπο-- 

Καὶ ὃ 
"»εο᾿ “ ΕἸ "»" 5, Ε ᾽, ΄ 

Κυρος εἶπεν, Ουκουν, ἔφη, καὶ ἄλλοις προϑύμως λέξεις; 

20. ἐπεὶ σὺ] τὰ σσυεῖξ, ῥτο ἐσειδὴ 
σύ. ἀεϊηάδ σσάνσες οἵδε ἐχ δοάδπὶ ]|1- 
Ῥτο ἀεάϊ. Ψαυΐϊρο εηϊτῇ οἵδε ποη Ἰερὶ- 
τὰ τῇ δἀάιϊτατηῃ : αποά πείοϊο ηυαοποάο 
ἴῃ ὦδε τηυϊαπάπτη σεπίμπετ Ζεαπε. 

21. εἰδείην ἄν] Οαεϊῇ, ἄν οὐλϊεεῖῖ, 
ἄἀεϊπάβ παῦεὶ μϑὲ σινὰ ἔφη σῶν ἀξιο- 

’ ͵ « " {- ᾽ ,ὔ 

σπίσσων πούχων" ὃς--τιῖι ὄνσινα ἐϑέλεις 

σούτων. Ἐπκιαπὶ μι πᾶ δ] τογατη ἔφη 
οὔῆς. Οτάϊηθπι νεγθογαση (πεῖ. 
τεσαρὶς Ζεαπα ρῖὸ νυϊρσατὶ σοίνυν μοι 
σῶν ὠξ. τούτων τινὰ, ὃς εἴα. 

Λαβὼν δὴ] ΑἸιτοτῖ. δὴ ογα ΠΕ σουτωνὶ 
ἀεάϊς ργὸ σούσων, εἰ ουτὴ πε]. ἐθϑέ- 
λεις ῥῖοὸ ἐδέλῃς, αΠυοα ταηασίτογεϊ ὅντιν᾽ 
ἄν. Οὐετεγαπὰ τ ΪγΟσ, 400 πΊΟ60 ἤξθο 
νετῦα Ογάχατσὶ, ργεοεάθητα νεγὸ Ογ- 
ΤῸ {ΠὈσεγα ροΐϊαετις ΨΥ εΚε ; σοηίτα 
ἮὮφθοο ἔὰπι Ογτὶ, [116 Ογδχᾶτγίϑ. 

22. ἐσύγχανεν----σαρών] ΕΔ, ᾿τιπη88 
ἔσυχεν. Θυε!ξ, ἐσύγχανεν ὧν ὁ φήσας 
{εὰ 'ἴπ τηδῖρὶπθ τσαρὼν ΔηποΙΔΙΙΓ. 
ῬΠΙΕΙΡμ 5 Γοτρίατη Ἰερὶς εἰ ἐχρτεῆιε 
ἔνϑα δὴ ἐσύγχανε τσαρὼν ὁ φήσας---καὶ 
φιληϑεὶς παρ᾽ αὐτοῦ. αυᾶτῃ ἰοδ ΟΠ τα 

τείας ᾿Ἰημἀθ γηᾶτρο 5.ΈΡΉ. εἰ Πεοποὶ. 
αδτηαας ἀπῖοα οσὰτὰ ΕἸΙ͂ Ώετο ῥτο- 
Ὀαηάδπι εξ οσεπίεος [Ι͂η ΑἸίοτῇ, ε 
ἐσύγχανεν ὧν ὃ φήσας. [εἀ νοοῖϑβ ὧν 11- 
ἴεγὰ ν εἢ [ρΡογ ταΐαγα. 

ἀρκεῖ} Οαε!ῇ. ὠρκεῖ μοι ἔφη οὑσοσί, 
Οὗφος σποίνυν σοι ἑπίσϑω. ὉΌΪ ἔφη ροῖ 
σοίνυν Ἰπίεγαϊς σοττγεέϊου, (δε οπχῖῆξ 
οτἰατῃ ΡΠ] ΘΙΡΠα5. Ροι οὗὑσοσὶ ΑἸα]- 
ἃ καὶ δἀάϊς ουτὰ 5. ρ δηϊδηῖ]5. ΕΠ 
ΑτιαθᾶζΖιιβ, ἀδ αὐο 1. 4,» 27- 

λέγε σὺ] Ῥτοποῖῆεπ Αἰά, 7απηί. 
1Ππρτ. οπητίαπε, ΡΒ] ΘΙΡ 5 ἐχρτγεῖς- 
πε. 

23. εὐθὺς ὁ Κῦρος} Ουεϊξ, εὐθὺς ο- 
τηϊῃι. 

ὅχε ἔφης) 1ἴὰ σὰπὶ Βτοάξθοο ῬΏ1]ε]- 
ΡὮΙ 1Όδγ, σε. ΒΟΑΙ]. ΑἸτοτγῖ, Ρτὸ ὅσε 
ΕΔ44. ρτιγηαγατῃ. ϑϑεώμενος ἐμὲ εχ ΟπΕΪΓ, 
ἀεάϊι Ζεαπα. 

γε σοῦ, ἔφη) Ἐκ Ουε!ῖ. γε δααϊάϊε 
Ζεούηδ... Τί, εἴτ᾿ νἱῖ. Ἐν» ..232» οὐκοῦν 
ἀδικίᾳ γε ἕξεσε. [τὰ εἴϊάτῃ ΑἸτοτῇ. 

Καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν] ΠΠ65. Ουε]ξ, οτηΐ- 
ἢι, (εἀ οοτγαέϊου καὶ ὁ Κῦρος {ὑρρὶο- 

ο4 

23 
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3 "» ᾽ Ψ ἊΝ Ν 79 59 ΠῚ] 3. ἊΝ ῳ 

Κωώκεινος ἐπομόσως, Νή τὸν ΔΙ, εῷη, ἐστε Ὑ ὧν ποιήσω, 
ΉΝα,.- ας » Ν »“Ψ) Ν » ς Ἂν 

24 καὶ σὲ ἡδέως ἐμὲ ϑεῶσϑωαι. Τότε δὴ ἐκπεμῷϑ εἰς ὑπὸ 
“ ἊΨ 7 "7 “ Ξ ας ἢ -»“ 

του Κυαξάρους, τῷ τε ὥλλω προϑύμως οὐστήγγελλε τοις 
» Ἂ 7 “ἢ ΑΕ 3 3 7ὕ 

Μήδοις, κοὶ προσετίθει, οτέ ὠύυτος Ὑεὲ οὐκ ἀπολείψνοιτο 
2 Ἂς “4 Ν ἘΨΌΣ Ἂν Ἂς " ΟῚ ὡς 

ἀνδρὸς κωλλίστου και ὠρίστου, κῶι, τὸ μέγιστον, ὠπὸ 

Θεῶν γεγονότος. 

Δ, «01 
᾿ »“» » 7 7 

Τπιοτί πη ΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ δὲ ταῦτω τοὺ Κύρου, Θείως πως 
Ἡντοδηΐο- - πε ὁ ͵ »" ες ἮΝ 7ὕ 
γατὰ Ἰεραι! οὐ(ζέκγουντῶι ὡπὸ Ὑρκανίων ἄγγελοι. ΟἹ δὲ Ὑρκάνιοι 
ἄἀδε ἰοοἰϊείαϊα,, ν 
σας Ρετῇς 

᾿πευηάᾶ νο- ἜΝ ΕΡ Ἔν: 7, Ξ: ᾿ ᾿ να ἐὰν 
πίαπί: ηαὰο5 Ι ὑπήκοοι τῶν Ἀσσυρίων ἥσων" εῷιπποι δὲ Ἕν τότε 

ἄᾳπσςες [{ἰ- 
ΠΕΙΙς ἴδοι- 

ὅμοροι μεν τῶν ᾿Ασσυρίων εἰσὶν, ἔθνος δ᾽ οὐ ττολύ᾽" δὲὸ 

9» ΡΥ Ν Ὡς 9 -»" ΄- δι 5 -“ ε -» 

ἐδόκουν εγώ, Χῶώι γυν ετι δοκοῦσι" δὼ γ.4,.,1] ἐχθῶντο οῦτοις 

[05 Ογγὰς 

νἱι ; ἀεῖπάς ἸΙάεπι Π1ΌῈγ οὔκουν καὶ ἄλ- 
λους ἔφη, προϑύμως ἐξάξεις. ἀαλτη {οτὶ- 

Ρίαγαπη ἐχργεῆς ΡΠ ΕΙΡΠ 5, εἰ εχ 
115 ΠΙἰὈτὶΒ δπποίανις Βιοάθιβ, [Ιπ 
τηδτρῖπα ϑίερῃ. εἰ ΓΘοΠ0]. εξ λέγεις. 
οὐκοῦν καὶ ἄλλους, ἔφη, τοροϑύμως ἐξά- 
ζεις. Ἑδπάεπι Ἰεξιοηεπὶ οχ θαάεπῇ 
Ἰαυάαϊς ᾿ἰῦσο Ζευπε, εὰ ΑἸτογῇ, νὰ]- 
Βαίδιη πᾶθεΐ, αυάᾶτα ἴτὰ τὰ εἴα σοηίγα 
Ζεαηίατῃ ΝΥ εἰκα, αὐ αἰτεταπη ἰεξιϊο- 
ΠΕΠῚ ΟΠ ἰεροῦα οᾶτγογε, εἴ ἃ ἰβέϊογε 
{εηΐὰ Ατεσϑο εἰ ασδητῖθ ἱρὴ θατο γείραϊ 
ἄεθετε αθῆτγτηει. Νεαᾷδ βηϊπὶ οοη- 
Ιεθ η5 εὔδ, αὐ αὶ αἰζεγα τὴ ΟαΠῚ 
νοϊαρίαϊε δάἀ[ριοϊαῖ, 1105 ἐνοσεῖ, εχ- 
οἴτεῖ δὰ τη!!ςταπάστη. ἴρίε ναϊρᾶ- 
τὰαπὶ ἄλλοις προλλύμως λέξεις Ἰπίεγρτα- 
(ἴατ, [ἃ αἰ ἀϊοαῖ ΑτταῦαΖιι5 δά σείε- 
τΟ5 (6 ποὶΐε α (γγο αἰδεάενγε, νεὶ πεῖ 7166 
αἰϊὲ Ογγμα γοηφμαηΐ. Ῥτιοτογα ἴη- 
τεγργοϊδίϊοπθγα αὖ ΠΠΊΡ ΟΠ πηάτῃ, εἴ 
νεγθὶς Γεδλιοη 5. 24. σοηνθηϊθηΐεογη ὅτι 
αὐφὸς εἴο. ἀείεπαϊ ροῆξ : {εὰ ΔΙ [εγᾶ ΠῚ 
ταὶ τρῇῆ εἴ σοῃῇ!ο Ογτὶ πιὰϑῖβ σοοίη- 
πιοάαίατη ἰάδοαας ρῥτοίεγεπάδτη ε8, 
ψυϊραίᾳ ταϊῃὶ φυϊάξπν ΑἸ ΒΠΟ1}15. εο 
[αἴῖ5 σογπηπιοάα ν] ἀε ὈΔταΓ, ὩδαΓΓΆΙῚ- 
4ὰ6 ΨΜεῖϊκι ἱπιεγργθιδεοηθη ἔδοϊ- 
Ἰοτη δρίατηνε οθηΐθο : [ΟΠ Ογοτα ἴᾶ- 
ΤΊΘ ἢ ΡΓΠΟΓΕΠῚ εἢδ ραῖο. Θαοά! νϑτοὸ 
νεγῦα (εχαεητὶ5 (εδλίοηα τάτε ἄλλα 
φοροιλύμως ἀπήγγελλε ποῖς Μήδοις σοη- 

ἤπάστο εἴ συτὰ ἢϊβ. καὶ ἄλλοις τοροϑύ- 
ἑόως λέξεις τἀ παυϑηη νὰτι δι] ΟΠ ΘΓ ΟΟΠι- 

Ρᾶτο, ποῆ Ροῆαπὶ ποπ ἰῃ δαπὶ ἰπο0]}- 
Ὡᾶτα Τα ρ᾽ οἸΟΠ 6 Π1, αἴ ρα ΐεπι Του ΡΠ Πδ 
Χεπορποηΐεπιὶ καὶ τἄλλα τοροϑύμως 

λέξεις μΜῚ 7π1|}}1 ἀΜΙ71 {μι ῥγοθηίμα11- 
7107} Εἰαη 11 σοὸ ἐαἠιδεθϊς, ΟἸΕ71 721.471-- 
ἀαίᾳ αὐ οἷνες ἵππος γακαγὶς ῥεγξεγες ὃ 

Κάκεῖνος ἐπομόσας) σε], ᾽᾿Επομόσας 
οὖν ἐκεῖνος ---ἴως ἄν----μοὶ ἡδέως ϑεάσω- 

σθαι. Ἐπκίδπι τηλγρο ]ΕΌΠ0]. 1. εἴ 
ϑίορΡἢ. ἐπομόσας οὖν ἐκεῖνος Δηποίανϊϊζ, 

ἀεϊηαάε ἔσες γ᾽ ἄν. Ηος ἰἱρίαπη ἔστε 
γ᾽ ἄν νυἱραῖο ἕως ἄν γε, αυοά Παθεῖ 
οτὰπῇ Βοάϊ]. ουπὶ ΑἸἰτογῆπο, {Ὁ 61- 
ταῖς ΤΙΘοηο]. ἴῃ ρΡοβτγεπηα ἴα Εα!- 
τ οη 6. 

24. Τότε δὴ] Εχ Ουεϊῇ. καὶ δἀάϊάϊε 
Ζευῃε: ὅτε δὴ ἐκσ'. ΑἸτοτγέ, Κυαξάρου 
(πε! ἢ. ἀείηάε ἀπήγγειλε. 

αὐτός γε] ἘΠά4, ρῥγπηθ αὐσός σε: 
ἀεῖϊπάς (σπε]ῇ. εὐ ΡΒΠΘΙΡΏΙ ΠΠθεγ καλ- 
λίστου καὶ ἀρίσπου. ΑἸτοτῇ, καὶ καλλί- 
σσου Οὐ, ΜιΙΠὶ οτάο συε]ῇ, ΠΡ τὶ 
[Ὁ] 5 ρίασθε ρῦϑὸ νυϊραῖο ἀρίσσου καὶ 
καωλλίσπσου, ΘΆΤα Εἰἰα πὶ ΟὟ Γαϊϊ ΟΠ 6 ΠῚ, 
αυοά ἴπ ἰογπηαΐὰ [ο]επ πὶ καλὸς κάγα- 
ϑὸς ρα ]οτ τα Πἰβ ῥτίογ γαῖϊο Παθεῖατγ, 

ι. ταῦτα τοῦ Κ.}] Ουε!ῇ, σοῦ Κ. 
ταῦτα ---- τσολλοὶ: ἀεϊπάς ἦσαν 
᾽Ασσ. 

πότε) Πϑεΐποερβ δὴ εχ Ουε]ῇ, ἰπίε- 
τας Ζεαηε : ἰάετη Ὁοάεχ ροῆεα νῦν 
δοκοῦσιν εἶναι. Αἰτοτῇ, δὲ σόσε ἐδόκουν 
Οὔ Πο καὶ σορυϊδ. 

Τῶν 
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ΣΙ - « ψζ' »“ 7ὔ ἃ Ὁ 

οἱ ᾿Ασσύριοι, ὥσπερ καὶ οἱ Λωκεδοωιμόνιοι τοῖς Σκιρίτοωυς" ουτα [αἱ 
ΟΠ 5 

5. ἊΝ 7 Αὐδν ὑὸν ας 15 7 Ὴν ἄΐννις δὰ 

οὐδὲν φειδόμενοι αὐτῶν οὔτ᾽ ἐν τόνοις οὔτ᾽ εν κινθύνοις. εἰ οὐπὰ πιᾶ- 
χἰπηᾶ ρδιΐα 

3 -“ ν᾿ Π3ς ἈΠ} τος ς 

Καὶ δὴ καὶ τότε ὀπισϑοφυλακεῖν ὠὐὑτους ἐκέλευον ὡς Μεάοταπῃ 
͵7 “7 Σὰ ΄ . ᾶ᾿ ») δ -“, ΡΙΟΠΟΙ͂ΟΙ-- 

χιλίους οντῶς ἱππεῶς, ἱνῶ, εἰ τι ὄπισθεν δεινὸν εἰῆ, ταν, Ηγτοῖ- 
ϑῳ. τῷ ἧς ς "“» δ, “9] ς ΧΟ Ὲ Ἂ “ πηἰοίχας 

ἐκεῖνοί τῶρο εὔὐυτῶν τοῦτ ἐχίιεν. Οἱ δὲ Ὑρκώνιοι, ΦτῈ 2, ἰπ Βάεπι 
΄ -“] ᾿ Ν ε ͵ δὰ ΤΕΟΙΡΙζ. 

μέλλοντες ὕστατοι τπορεύεσϑιαι, καὶ τὰς ἁμάξας τὰς 

ἑαυτῶν καὶ τοὺς οἰκέτας ὑστάτους εἶχον. Στρατεύοντωι 

γὰρ δὴ οἱ κατὼ τὴν ᾿Ασίων ἔχοντες οἱ πολλοὶ, μεθ᾽ ὧν-- 

περ καὶ οἰκοῦσι" καὶ τότε δὴ, ἐστρωτεύοντο οἱ Ὑρκάνιοι 

οὕτως. ᾿Ἐννοηϑέντες δὲ οἷά τε πάσχουσιν ὑπὸ τῶν ᾿Ασ-8 

συρίων, καὶ ὅτι γὺν τεϑνωΐη μὲν ὁ ἄρχων αὐτῶν, ἡττημέ- 

γοι δ, εἶεν, φόβος δὲ ττολὺς εἴη ἐν τῷ στρατεύματι, οἱ δὲ 

σύμμαχοι αὐτῶν ὡς ἀϑύμως ἔχοιεν καὶ ἀπολείποιεν" 

ἔδοξεν αὐτοῖς νὺν κωλὸν εἶνωι ἀπο- 

Καὶ 

τρὸς Κυρον᾽ ἀπὸ γὰρ τῆς μάχης 

Οἱ δὲ πεμφϑέντες 4 
΄ 7 [2 »“"ν Ὡς 2 7 7 ον 

λέγουσι Κύρῳ, ὁτι μιίσοιεν τοὺς Ἀσσυρίους δικωίως, γὺν 

»-»-Ὁ 2 ἐδ 

ταῦτω ἐνθυμουμένοις 

στήναί, εἰ ϑέλοιεν οἱ ἀμφὶ Κῦρον συνεπιϑέσϑαι. 
΄ ΕῚ .- 

σεμπουσιν ὡγγέλους 
νν ᾿ ΕΩ ΄ ] 

Το τουτοὺῦυ ογομύῶ μέγιστον ηὔξετο. 

Σκιρίσαις) Ἑάά. ρτ. Σκειρίταις Οὐ Πη 
ΑἸτογῆ, λόχος Σκιρίτης οταῖ εχ Δτοδαϊ- 
Ὀὰς5 [ὈΟ᾽15 (οἰεξε5, ἴῃ σοπηϊταῖα το- 
δῖον», εἴ ἴῃ οογῆὰ {π|ῆτο ροῆτὰ ρμι- 
δηᾶραῖ. ὙΠπαογά. νἱῖ. 6). Ὠϊοάοτὶ χν. 
63. Ι 

ἐκέλευον] (ΕἸ ἢ, ἐκ. αὐτοὺς (αἱ ΑἹ- 
τογῇ.) τοὶ σσέας ὄντας, ὅπως ---ι εἴη αὐὖ- 
ζων, 

εἴη} 1ἴὰ ἴοι Ἑ4 4, ρτίτη. σογγρὶ }Π1ι 
Βτιοάθουβ, δἴαθε ἴίὰ ῬΏ1]ε], Βοαὶ!. 
Οαε!ῇ, ΑἸτοτῆ, ἀείποαρβ ἑαυτῶν τοῦτ᾽ 
οὰπὶ ΑἸάϊπα ϑιερῃδησβ. Ζοπαγᾶβ 
Γξηςθητςτίατη τϑαάϊαάϊς τα : ἐκείνοις τοῦτ᾽ 

ἐπισκήψειε πρὸ αὐτῶν. 
2. δὴ ο΄ Εαά. ρὑτ. δὴ, (ΤᾺ 61}. οἱ ομἱτ- 

ἴσπί. ἀδίημσερ5 καὶ αηΐε οἰκοῦσι ΟΥΩΪῖ- 
τι Οπεἰῇ, ροῆεα οὕτως οἱ Ὕρκ., Μο- 

τεγῇ εὐπάδθτη Ρεγίατα πη ππετηογαΐ Ηε- 
τοάοϊαβ νἱϊ. 83. Οὐτιία5 ἵν. 145 11- 
(σεγπηδηόγατη Ταοϊτα5. Οεγπ,. νἱϊ. εἴ 
ΨΊΠ. 

3. ἡττημένοι] σε], ἡσσώμενοι. 
εἴη ἐν) Μαᾶτῖξο ϑίερῇ. εἰ αυεϊῇ, φό- 

βος δ᾽ ἐνείη, [Ἄρτα [οτρίο πτολὺς, φᾳυοά 

τεσερῖῖ Ζεαηδ. 
οἱ δὲ} [τὰ εχ (πε, Ζεαπε ργῸ οἵ 

σε. Βαηυοη5 ὡς ΑἸτοτῇ, οὐ τ; ἀ6] η- 
σε ρΡ5 ἐσιλείποιεν ΝΥΝ ΕΠ Ξ5 ἀεα!, 

αὐτοῖς νῦν] ἴτὰ (σαε]. σαπὶ Βιερῇ. 
ΡΙῸ αὐτοῖς καὶ ὡς νῦν. ἀδίποερβ Ἰἰάδπι. 
συνέπεσιγαι ουτὴ ΠἰὈτο Βτοάθοὶ. 

σὸ πούτου] (εἰ. τούσου---ηὔξησα, 

Ροβετίογαπὶ ἰδέξϊιοηεη ρτορδηίς ΕἸ- 
οἤετο. 

4. μισοῖεν) Ἐχ Ουεὶῇ, τε δαάϊάϊε 
Ζευπε: ἀείποερβ ἰάεπη νὸν δὲ εχ 
Οαε]ξ. εὐϊάϊτ, Θεααςπϑ βούλοιτο ΘΕ], 
σοτγαέϊογ Ἰῃ βούλοιντο ναΐϊσατε τημῖδᾶ- 
νἱς : 14 Παῦαϊς δτίατα ΡΠ] ΕΙΡΠυ8, 
Οδηογαῦ! ᾿ἰὈςγ εἰ ΖοηδΊαβ. δα βού- 
λοινσοὸ Τοίετιαγ ἰθδλῖο σῴῷέσι νυ]ράτγίβ. 
Μάατγρο [,βοηο]. εἰ δίθρῃ. οαπὶ σε] , 
σφεῖς---οὑπάρχιοιεν καὶ ἡγήσοιντο: ΒοαϊΪ. 
σῴεις---ὑντώρξοιεν καὶ ἡγήσαιντο αἱ ΑἹ- 
τοτῇ. [1η Οαεῖῇ. σφίσιν Γαρτὰ Γοτὶ ρα τὰ 
εἴ. ΡὨΠΘΙρηα5 νυΐϊρᾶτε ὑσάρχοιεν 
εχρτείῃπι. 
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τε εἰ βούλοιτο ἰένωι ἐπ᾿ αὐτοὺς, καὶ σφεῖς σύμμαχοι 
ε Ἂ δι [δ , τ Ν Ν Ψψ “ 

ὑπώρξοιεν καὶ ἡγήσοιντο᾽ ὥμω δὲ τορὸς τούτοις διηγοῦντο, 
ὡς “» " Ἐν “ δ .5 ἢ Ζ ε 

τῶ τῶν πολεμίων ὡς ἔχοι, ὁίω δὴ ἐπαίρειν βουλόμενοι ὡς 
7 7 ΥΩ τιν ε -“μψ 5 ν 

μάλιστα στρωτεύεσϑωι αὐτόν. Καὶ ὁ Κυρος επήρετο 
δ νὰν -“ ὃν 3 ΤΕ Ἐπ τ! 2] -“ 3 

αὐτοὺς, Καὶ δοκεῖτε ἂν, ἔφη, ἡμᾶς ἔτι κατωλαβεϊν αὐ- 
ἢ » -“΄ 5) 0}. ΘΟ »ν λ τῷ "5, 

τοὺς, τυρὶν ἐν τὸς ἐρύμασιν εἰνῶι; ἡμεῖς μεν γάρ, ἐῷη, 
, Ἂς »“" ε "4 “" .« 933 ΙΕ »“ 

μώλω συμῴορων τουτὸ ἡγούμεϑω εἰνωι, ὅτι ἔλωϑον ἡμῶς 
“Ὁ Ν᾿ 5 5. Ὁ « 

Ταύτω δὲ ἔλεγε, (βουλόμενος αὐτοὺς ὡς 
» »““ ΕῚ ἐδ 

μέγιστον φρονεῖν επὶ σφίσιν. 
ΤΡ 7 " ᾿ 

κῶν αὔριον ἕωθεν εὔζωνοι πορεύοιντο, κωτωλήψφοιντο" 

ΟῚ "4 Ἢ 

ὠποδράντες. 
« ΧΝ Ε ) .- 

Οἱ δὲ οπεκρίναντο, Οτί, 
ΘΝ 

υσὸ 
Ἂς ““,ΟΥ ΄ς “» « » ἴω ἣν 3 

γῶρ του ὁχλου κωι τῶν ἁμαζων σχολή πορεύεσϑ ει ωὠυ-- 
7 ᾿ τ 5) «“ Ἂ 7 

τούς" καὶ ὥμω, ἐφωσαν, ἅτε τὴν τροτερωίαν νύκτα 
5 ΄ “΄ Ν ἐς » δ 

φγρυπνήσωντες, νυν μυ!κιρὸν τσορευϑέντες ἐστρατοπέδευνται. 
Δ - "Ὁ 5} 27 ἣν Σ 2. Ζ « »"" 

7 Καὶ ὁ Κυρος εῷη, Ἔχετε οὖν, ὧν λέγετε, τιστόν τί ἡμῶς 
7ὔ ς 3 ", ςε 7 3 Ε) 3 ἐ᾿ 

διδάσκειν, ὡς ὠληϑθεύετε : Ομήρους Ὑ., ἐῷασαν, εθέ- 
᾽ δα Ἂ ἰς ὁ ΠῚ »“. 

λομεν ἐλώσωντες ὠὐτίκω τῆς νυκτὸς ὡὙωγ εἰν" μόνον καὶ 
᾽ν “ὁ, ὑδὺ - » 7 Ἂν, Ν ε  φ 

σὺ ἡμῖν τιστὼ Θεῶν πεποίησο, καὶ δεξιὰν δὸς, ἵνώ Φφέ- 
Ν ε“ » “»" .- ὃς. 3 ν᾿ ,ὔ 

θωμεν καὶ τοῖς ἄλλοις ταῦτω, ὥπερ ὧν αὐτοὶ λάβωμεν 
Ν "εο" Ἢ Ψ ᾿ς οἰ δ 7 ᾿ » »-ο΄. ᾿ΓῊ Ν 

ϑαώρω σου. Ἐκ τούτου τῶ ὥιστῶ δίδωσιν ὠυτοις, ἡ μῆν, 
ἌΝ » - Ὧν ζζ ς 7 Ἢ “ 
εῶν ἐμπεδώσωσιν, ἃ λέγουσιν, ὡς Φίλοις καὶ πιστοῖς 

ὡς ἔχοι] ΔΙιοτῇ. ἔχοιεν. ἀείποορϑ 
οἷα δὴ εἰ ὡς απίε μάλιστα ΟΘπε]ῇ. ο- 
ταϊτς ς τη ΑἸἰτοτῇ, εἰἰαπὶ νεγθα οἷα δὴ 
ἴπῆτα ἀπὲ ραηέϊαία. ὡς δὴ [απι. 
Ιπηρτ. 

5. εἶναι ὅπ] ]1ᾳης. ΟΘαεῖξ, ῬΠΠ]ΕΙ. 
εἶναι οτηϊτταηΐ: ἀείησερβ ὅτι καὶ ἤν 

Οπεοϊξ. [ἢ ΔἸιοτγῇ, ρος καὶ 4] 16 πᾶ τηᾶ- 
ΠῈ15 ἤν ἱπίογαϊς. Ψα]ρο καὶ αὔριον ἕω- 
εν, εἰ εὔζωνοι. 

6. τοροτεραίαν)] ΟΕ]. τσροτέρων ο- 
᾿ ΤΠΠῸ ὥτε, ἀδίποερβ ἸΔῈ ΠῚ τοροσελϑόν- 

τες; νΟΪυἱζ τοροελάλόντες, [666 Π5 νοΓ- 
ὈαΠῚ νυ ]ρατὶ ἔογγηθο ἐστροτοπεδεύκωσι 
εχ Ουεῖξ. αὐ αϊταϊς Ζεαπα : ἴῃ ΑἹ- 
τογῇ, σαν ΤΡ 6Ὶ να]ρατὶ Γογ!ρτατῃ οἴ. 

η. διδάσκειν] Ηος ααϊᾶ ἀσταπι 516: 
Ῥῇδπο νυἱάεθαϊατ, διδώσκον ταδὶ δΐ, 
αυοά ἀδάϊι Εἴοη, εἰ Γοπή, Βάϊο. 

ἀείποερς αὐτίκα ἐλάσαντες εχ Ουεῖξ, 
ἀεάϊι Ζεθπε. 

τσιστὰ ϑεῶν τασεποίησο)] ἴΐᾷ ΟἿΠῚ 
Οσυεϊξ, Ζεαηθ ρτὸ ϑεῶν σε τσιστὰ σποί- 
ἥσον, Ζοηδτγας εἰ---ϑεῶν τσιστὰ τσοιή- 
σαιτο. ΑἸτοτῇ. ϑεῶν γε. ἀεί ποαρβ τὰ 
αὐτὰ (πεϊῇ. ταὐτὰ ἀξάϊ Ζεαηε. 

ὃ. τὰ τοιστὰ] Ατισα!]απη ΟΕ]. εἴ 
Ζοματαβ οὐαϊτταπῖ : Γεθ εης. ἐμοστεδώ- 
σωσιν εχ Θπο!ῇ, εἰ Ζοπατγα νυ] ατὶ ἐμὸ- 
σεδῶσι Τα ταῖς Ζεαπε ; ἢς ἱπίτα ν. 
9,9 21. ἐμπεδώσω εἴ ἤπε νατϊείαίε : 
ἂν οτίατη ἴῃ Οαε!, εἰ ΑἸτοτῇ. ρτὸ ἐὰν 

λέγουσιν] Οαε]. λέγωσιν ΡΙΟ αηΐα 

ΕἸΙ͂ΌΠ το : (εασεπ5 χρήσεσθαι εχ ῬΠΠ- 
ΕἸ. ΟΕ. ΛΙιοτγῖ, εἰ ΒοΑΙ. δαίοιϊτα πη 
σοη͵εοοίαί ͵ᾶπὶ Οἰἷϊπὶ ϑίθρπδημβ: 
Ροῆεξ καὶ μήτε ἔχειν τὶ ΖΟΠΑΙΆ5. 

β 

᾿ 

: 
: 

| 
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7’ - »“οΖΘ « ͵ »“"»Ὕ " “ »-᾿ 

χρήσεσϑωι οὐὑτοις, ὡς μῆτε ἵΠερσων μῆτε Μήδων μέειον ! 
3, Ὁ ᾿ς τν 1.5.1. δε 3 Ε Ἢ ἈΝ ᾿ 
ἔχειν τῶρ ὠὐὑτω. ΚΚωὶ γυν ετί ἰδέὶιν ἐστιν Ὑρκανίους καὶ 

τοιστευομένους καὶ ἀρχῶς ἔχοντας, ὥσπερ καὶ Περσῶν 

καὶ Μήδων οἱ ἂν δοκῶσιν ἄξιοι εἴνοιι. ' 

Ἐπεὶ δὲ ἐδείπνησαν, ἐξῆγε τὸ στράτευμα ἔτι Φάους9 

ὄρ; καὶ τοὺς Ὑρκανίους περιμένειν ἐκέλευσεν, ἵνω ὥμιω 

ἴοιεν. Οἱ μὲν δὴ Πέρσωι στάντες, ὥσπερ εἰκὸς, εὐθὺς 
5} τ 3) ἣΝε ͵ » 7 
ἔξω ἡσῶν, καὶ Τιγράνης, ἔχων τὸ ἑωυτοῦ στράτευμα" 

-“ ᾿ »Ψ" Ε Χ Ν 7 » 
τῶν δὲ Μήδων ἐξήεσαν οἱ μὲν, διὰ τὸ παιδὶ Κύρῳ ὄντε τὸ 

- 327. “ ε ἣ- δὲ τ 7 

τῦαῖδες ὄντες Φίλοι γενέσθαι" οἱ δὲ, διὼ τὸ ἐν ϑήρωις 
͵ 2 “ 3 ἴω Ν Ὰ ε Χ ᾿ς Ἂς 

συγγενόμενοι ἀγώσθηνωι αὐτοῦ τὸν τρόπον᾽ οἱ δὲ, διῶ τὸ 
7 ᾽ ΄ «, ν ΠῚ -“Σ΄᾽ Ἂ ᾽ »» 

χάριν εἰδένωι, ὅτε μέγαν αὐτόῖς φόβον ὠπεληλακέναι 
5. ς Ε] 7 3 - “7, 

ἐδόκει" οἱ δὲ, καὶ ἐλπίδως ἔχοντες, διὼ τὸ ὥνδρω φαἵνε- 

σϑώι ἀγωϑθὸν, καὶ εὐτυχῆ καὶ μέγαν ἔτι ἰσχυρῶς ἔσε- 
᾿Ξ ξ Ά ω ὮΝ "δ 2 7 9, » 

σϑα: αὐτόν" οἱ δὲ, οτε ετρεῷετο εν Μήδοις, εἴ τι ὠγωξεὸν 

ὦ συνέπρωξεν, ἀντιχωρίζεσϑωι ἐβούλοντο: (τπολλοὶς δὲ 
Τὰ 

Νὖ Ν ᾿ς » - φ 

πολλὰ διὼ φιλανθρωπίαν τταρὼ τοῦ σάππου ἀγαϑὰ 
κά ΕἾ » ἣἷς Ἂς ε τ 

διεπέπρακτο) πολλοὶ δ᾽, ἐπεὶ καὶ τοὺς Ὑρκανίους εἶδον, 

τταρ᾽ αὐτῷ] Οπε!ῇ. ἑαυτοῦ. ἀθίποορ5 
καὶ νῦν ἔσσιν ἔτσι ἰδεῖν Θαε]ξ, αποα τα- 

σερῖ Ζθαπε: καὶ νῦν χε ἔτι ΔΙιοτί, 

ὥσσερ εἰκὸς, τοάντες ἔξω ---σὸ αὐτοῦ, 
ΕΔ ΠῚ ῬΒΠΕΙΡ μα 5 εὐθὺς οτηϊῆτ. Ζο- 
Παγδ5 ὃ Τιγράνης άᾶθοε, 

[1εΔ Ρυηξιβ σορυϊθ σὲ {ὰρροῇί!β. 
Ἑαᾳαϊάεπι ουπὶ ΥΥ̓ εἰίκίο νῦν δὲ ρτοῦαν! 
ΡῬΙΓΟΡΙαυ ἤπη]65 ἰοοοβ 1. 2, 16. νἱϊ. 1, 
4. εἴ πταϊῖοβ 81105. 

νῦν ἔτ] Εχ Ουε!ῇ, νῦν ἐστιν ἔτι ἰδεῖν 
Γοὐρῆς Ζευηα, οὰπ δηϊεᾶ νῦν δ᾽ ἔσι 
ἰδεῖν ἔστιν Ἰεαπεγείασ, [}π ΑἸτοτῖ. νῦν τε 
ἔσι Ἰδρίτατ, Γδἀ τε ρυπέϊ!5 Τρροῆτεὶς 
ἀαπηπδίυτῃ εἴ. ἢ 

9. Ἐπεὶ δ᾽] Τί οσὰπὶ Ουεῖξῇ, ΟαΠά- 
1ῖο. Ψαΐίρο ἐσειδὴ δὲ Ἰεσίτατ, ἀεῖπάς 
φέευς ὄνσος, καὶ αὐτὸς καὶ «ποὺς Ὕρκα- 

νέους μένειν ὥρμα ἴοιεν (σαε], [εἀ τηᾶτρο 

γράφεται φωτὸς, ἀεϊπάξς οσογγαέϊογ ἔε- 
οἷτ τσεριμένειν ἐκέλευσεν ἵν ἅμα ἴοιεν. 
Ετίατη Ζοπαταβ φάους ρΡῖο ναϊραίο 
φωτὸς Ζειῃῖο ἈΡΡτοθανετγαί. [η ΑἹ- 
τοτῇ. εα "ἢ Ὑρκανούς. 

Οἱ μὲν δὴ} (Οὐ ΕΙ, οἱ μὲν γὰρ. Ἰτέρσαι, 

το. ὄντε] Οπο]ῇ, ὄντι Κύρῳ. 
χάριν εἰδένα.) (σε! ς. καὶ χάριν αὖ 

εἰδέναι. ΑἸτΘτα πὶ τηϊῃὶ {αβίοεγει καὶ 
νε] αὖ δὐαϊταπη. 

δὲ, ὅτε} Εχ ΡῬΠΊΪΟΙΡΏΙ νεγῆοπε εἴ 
τηαίσίης 5τΈρΡἢ. ὅτι Ἰητοτίθεγαϊ Ζοαπε, 
ἸπῸ 6 πὶ ρατιὶ σα] τη, ἀεῖπαα Τοτρία- 
τάτη ΡΏΠΕΙρΡὮΙ, σε] ἢ. εὐ πγᾶγρ. ΒΙΈρἢ. 
τερορίπιαθι Οαπη Ζεῦπιο ἰπ ἰοσμπΊ 
νυ]ρατῖβ εἴ σιν, ὠγαϑὸν, ΒοάΪ. οὐτὴ 
ΑἸκοτῇ, εἴ σιν, ὠγαϑόν σι. ροῆεδ ἔσπρα- 
ξεν, --το- ἠβούλοντο (συε]ἢ. ροβετίοτγεπὶ 
ἰοττηδᾶπῃ τεσορὶς Ζεαηδ. 

τοολλοῖς δὲ] ΠΟ [ἴὰ [οτὶρία ἰΘοὶς εἴ 
νογίῖς ῬΠΠΕΙΡ 5 τσολλοὶ δὲ ὅσι σσολλὰ 
διὰ φιλ. αὐτοῦ τοταρὰ τοῦ πσάππου εἴς. 
Τη Αἰιοτῖ, εἴ διὰ σοῦ τσώππου, ναϊραῖο 
τσαρὼ ἴαρτα [᾿γΙρῖο. 

ἐπεὶ καὶ] Ἐχ Ουεϊῇ, καὶ ἔα δα α!]- 
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ΧΝ Ψ 7 ς ς » ᾽ὕ ᾽ Ἢ 

καὶ λόγος διεδόθη ὡς ἡγήσοιντο ἐπὶ πολλὼ ἀγωθῶ, 
δϑφῳ", “ κο Ὁ ς Ξ ο“΄ 

[1 ἐξηεσαν καὶ τοῦ λαβεῖν τι ἕνεκα. Οὕτω δὴ καὶ οἱ Μῆδοι 
Ν τ ῳ..»" Ν « Ἂς 7 ΓΙ 

σχεδὸν ἅπωντες εζηλϑον, ὥληὴν οσοι σὺν Κυαξάρει ετυ-- 
-»“7΄7ὔΎ χεν. Ὰ " ε 7 « 7 

χον σκήνουντες" οὗὐτοι δὲ »ωτεμνείνων, καὶ οἱ τούτων υπη- 
« Ν "7 , »ο»"»Ἢ 3 

κοοι. Οἱ δὲ ἄλλοι πάντες φαιδρῶς καὶ τπροϑύμως 
ΕἸ δῷ « Ε Ε ν Ε ς5 9 » ᾿ 

ἐξωρμῶντο, ὧτε οὐκ ὠνωγκη, ὡλλ ἐϑελούσιοι καὶ χώρι- 
“ ἐν 2 ᾽ Ν ἸΥΕΡ, ἐῇ ΝΣ ν Ν 12 τος ἐνεκῶώ εζιόντες. ᾿Ἐπεὶ δὲ ἔζω ἥσων, τρωτον μὲν τρος 

Ν ΄ ᾽ δι δ). ὦ ᾿ς ΕἾ 3 7, 
τοὺς Μήδους ἐλθὼν ἐπήνεσέ τε αὐτοὺς, καὶ ἐπηύξατο, 

7 ᾿ ὮΝ: ὰν »“Μ" .“ἷ “7 ς -Ὁ Ν 

μάλιστω μὲν Θεοὺς αὐτοῖς ἵλεως ὄντως ἡγέσθοι καὶ 
γῇ 9) δὲ δι 5 Ν ἰρ Ἂ 3. τοτ᾽ὃὸὦνν 7 

σφίσιν, ἔπειτω δὲ καὶ αὐτὸς δυνηθῆναι χώριν αὐτοῖς ταύ- 
-ο“ ᾽ -“ ᾿Ὥ 3 ἴ ΡΥ Ἐ7 

τής τῆς τροϑυμίως ἀποδοῦναι. Τέλος δι οὖν εἶπεν, ὅτι 
ς 7 Ν 3 »"» ς ᾽ , ν» ἃς, 

ἡγήσοιντο μὲν αὕτοις οἱ πεζοὶ, ἐκείνους δὲ ἕπεσθαι σὺν 
ἊΝ "»" «“ 5 ΄ .« ὃν ΩΝ 3 7 

τὸς ἱπποῖς ἐκέλευσε καὶ ὅπου ὧν ἡ ἀνωπαύωνται, ἢ 
» Ἄ -“" 7 ᾽ Ἂ Σ κ' εἰς ς ἣς 

εσισχῶώσι Τῆς Ὡορειῶς, ενετείλωῶτο ὠυτοις Ζρος εῶῦστον 

7 Ἂς “ἢ ΔΝ ἘΤΈΩΝ πῇ 

παρελαυνειν τινος. νῶν εἰδῶσι το ὥξι κω ριον. 

᾽ 7ὔ ἘΠ ΟΣ 8. ὁ τ ἐν ε τ ἢ : 183. Ἔκ τούτου ἡγέισθωι ἐκέλευσε τοὺς Ὑρκανίους. Καὶ 
ἌΣ ΩΣ τοῦ 7 ΄ » Ἂς 5 τὰ “ Ἂς « 7 

οἱ ἠρώτων, Τί δέ; οὐ γὼρ ἀναμένεις, ἔφωσαν, τοὺς ὁμή- 
-“ ἌΝ 5 7 “ἢ ὧν “ἊΣ Ν ΕῚ 

ρους ἕως ἂν ἀγάγωμεν, ἵνω καὶ σὺ ἔχων τὰ τιστῶ ταρ 

ἴατα : ἰάετῃ οὰπὶ 7 ὰπ|. ἐδόϑη. ἴῃ τηδτγ- 
Εἶπες ϑῖερῃ. ε διῆλθεν. ἀεηίφας λά- 
βεῖν τι ἕνεκεν Τα Πτ] πᾶ. 

11. Οὕτω δὴ] Ουεϊῇ, οὕτω δὴ ἐξῆλϑον 
σχεδὸν ἅπαντε: καὶ οἱ Μῆδοι. Ἀπάε ἃτ- 

ΓΠΟΌΪα ΠῚ οἱ τεοθρὶς Ζεαπθ. [άεπὶ ]]- 
Ὀογ ἀεῖπ4ε Κυαξάρη----κα τέμενον. 

ἐξωρμῶντο}) (πε. οὐπὶ Ἑαά. ργ. 
ἐξορμῶντο, ἀεἰπάδ 46 πὶ οὕνεκα. 

12. Ἐπεὶ δὲ] τὰ (συε!ξ. ὑχγὸ ἐσειδὴ 
δέ. ἀεῖπαάς ἐλϑὼν εχ (πεῖ. εἰ ΑἸτοτί, 
ἀεδάϊ ρῖὸ ἐξελϑὼν, συοὰ σοτγτγεέϊογ ἴῃ 
Οε}Ὲ, Γὰρρίεν!ῖι πσρὸς οτγ τ (αία]]ο. 

ὄντας) Ῥοῇ ἡγεῖσθαι ἀπῖεα σΟἸ]οοδ- 
τατη ἰπ οΥἀϊηε πὶ τεάθρι Βιοάβθ5, 
οὔχῖῆς (σε) ἢ, 4αϊ δυνασόῆνα, Παῦεῖ, ἃ 
οοττγεξτογὶ5 πηᾶηὰ δυνηθῆναι. 

Τέλος δ᾽ οὖν] Ουεϊῇ. οὖν οὐαί εἰ 5. .Εξ 

ταξιια5 οἶδ τηπὶ νι ἀεραῖατ. 
ἐσίσχωσι) Οαε!. ἐπισσήσωσι οἴ ρτὶ- 

ἃ5 ἢ ἃ σοττγεέξϊοτα ἔαϊς Γαρρ] ει. 
ἐνετείλαπσο)] ἴα σὰπὶ ᾿ἰὈτὶ5 Βτοάθὶ 

(με, εὐ Γεοποϊανίαηα ροβγοιηδ ΡΓῸ 

ἐκέλευσεν. ἀεϊη4ε τορὸς αὐτὸν εἴ σὸ δὴ 
καίριον, 

12. Τί δέ ; οὐ γὰρ] [τὰ οσὰπὶ ΡῬΠΙ]ε]- 
Ρῇο πηᾶῖρο ϑιερῇ. εἰ σεϊῇ, ῥγὸ «τί δὲ 
οὐκ, συαοά τενοοᾶνῖῖ ΝΥ εΚε ; ἀεϊπάα 
Ταητίπα εἴ τηᾶτροὸ (σπε]. ἀναμένει ὡς 
ἐπηγγείλαντο, Βυαάεηῇπ ἀνωμείνειεν ὡς 
ἐπηγγείλωντο. “Ὦμσρ]εχ οἰΐπιὶ Πυ)ὺς 
ἴοοὶ Του ρίαγα (αΠὲ ν᾽ ἀδίαγ, αἰτθγα 
αυϊάσηι ΡΥθοῖεσ νυ ]ραῖαπ αυθ ε ἴπ 
ΔΙΙΟγΗ͂Πο, Π8θο : ἠρώσων, τί οὐκ ἀνα- 
μξίνειεν, οὗς ἐπηγγείλαντο ὁμήρους ἕως 
ἄν ἀγάγωσιν. 

ἵνα καὶ σὺ] Ουε!ῇ, ἵνα ἔχων καὶ σύ. 
ΒΕα]ΌΕΠ5 τσάντες, Πὰ06α πηϊπὰ5 ἰάο- 
ΠΟ η Παϊς ἰοοο ες ν᾽άσγαϊ θεϊα πὴ 
γνεῖκε, ἰάεοςαα ἴῃ τσάντως τηυΐδη- 
ἄστι σεηϊπεγαῖ, ᾿ἰθθγ Οσαε!, οπιῆι, 
δηηοίδηϊε ΕΠ!ΟἤΕτΟ : Πυδτη ΟΌτο πη [8- 
οἰαῆ. Βοτιδῆδ χὰ] [επιθηταπὶ ΠῸΠ 
(ο]απι Ογτὶ εχεγοϊζα τη (εὰ Ποπλϊπ 
Βεηὰ5. αηϊνεγία πηι ἐρεξϊαγα ραϊαυδηϊ, 
νειρα ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἢ Ροίξ τὰ τσιστὰ 
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4 ὺ ΡΝ 7 Ν Ν Ε 7 7 Ε ων 
ἡμὼν ταορεύη ; Καὶ τὸν ἀποκρίνασθαι λέγεται, Ἑννοω 

ν 7 ᾿ .« 93 7 Νς ἄς ἘΝ -“ ς 

γὰρ, φάνωι, ὅτι ἔχομεν [πάντες] τὼ πιστὼ ἐν ταῖς ἡμε- 
΄ . Ἂς. “ 7 

τέρωις χερσίν. Οὕτω γὰρ δοκοῦμεν παρεσκευάσθαι, 
« οἊΝ Ἐπ ς ς κῚ ἐκ δὰ τ τόν ἌΓ; ὡς, εὼν μὲν ὡληϑεύητε, ἱκανοὶ εἶναι ὑμᾶς εὖ τσοιεῖν" εῶν 
. » «“ 9 ς 5 Ἐπ δὰ ἐν τ' 

δὲ ἐξαπαάτῶτε, οὕτω νομίζομεν ἔχειν, ὡς οὐχ, ἥμας εῷ 
«ς »-ο 5, » εν ὥς; ΠΝ ε Ζ' « ΄-““ 

υμιν ἔσεσθαι, ολλὼ μώλλον, ἐῶν οι 9 εοὶ βούλωνται, υμως 
'α.9., Β΄ ΠΣ ΄ ΄ 57 “Δ 8 7 ο 7 

ἐφ᾽ ἡμῖν γενέσθαι. Καὶ μέντοι, ἔφη, ὦ Ὑρκάνιοι, ἐπειδή- 
Ἀ « 7 7 ᾿ς Ἶ ξς Ρ» ᾽ Ν 

σερ ᾧατε ὑστώτους τπορεύεσ- αἱ τοὺς ὑμετέρους, ἐπειδὼν 
2 Ἂς ἃ ὅ,  κἃ .« ς « ΄ ͵Ζ΄ » [νὰ 

ἴδητε αὐτοὺς, σηήμωίνετε ἡμίν, ὅτι οἱ ὑμεέτεροί εἰσιν, ἱνώ 
2 "δον 3 7 “ ες 7, 

φειδώμεϑα αὐτων. ᾿Ακούσωντες ταυτὼ οἱ Ὑρκάνιοι, 14 
Ἂς Ἀ «Νὰ ς "-“-7ὋὟ΄ -« ΕἸ -- εἶ Ἃ Ἔ »“"»Ἢ 

τὴν μὲν ὁδὸν ἡγοῦντο, ὥσπερ ἐκέλευε, τὴν δὲ ρωμήν τῆς 
“" 2 ͵ὕ . ΓΑ Κςς 3 5, Ν 

ψυχῆς εϑαὐμαζον" καὶ οὔτε τοὺς Ασσυρίους, οὐτε τους 
΄ "7, Ἂς 7 . ΨΥ ᾽ - 3 Ν 

Λυδοὺς, ουτε τους συμμῶώχους ὠὐυτῶν ετι εφοβοῦντο, ὥλλῳ, 
ἧς Ῥ ε -“-7ὦ᾿ ᾿͵ « “Ψ » « ΝΣ 

μὴ παντώπωσιν ὁ Κυρος μικρών τινὼ ἑωυτῶν οἰοίτο ῥοπήν 

εἰν! καὶ τσαρόντων καὶ ἀπόντων. 
᾿ 2 Ἢ » τ ΄ -“ὦψ » 

Πορευομένων δὲ, ἐπεὶ νὺξ ἐπεγένετο, λέγεται Φῶς τῶ 5 
Ἂ ἧς ,“" Ἃ 2 -“ 3 -» οἷ 

Κύρῳ καὶ τῷ στρωτεύμωτι εκ τοῦ οὐρῶώνου τοροῷωνες γε- 
΄ “Ψ "“, Ὁ λ ἢ εν “" 2 Ἂ» 

νέσϑωι, ὥστε σᾶσι Φρίκην μὲν πρὸς τὸ Θεῖον εγγίγνε- 
7 Χ ες ἷΝ ε Ν 4 Ζ 

σϑαι, ϑιάρσος δὲ τρὸς τοὺς πολεμίους. Ὡς δὲ εὔζωνοί 

᾿ηἰδγασγαηΐ, αυεθ Βτοάθοιια εχ [ἰὅτο 
γείετε σοπηγηδσηογαν ζ. 

ὡς ἐὰν μὲν] Οπεϊῇ. Ὠϊς οἴ ἴῃ (εαπδη- 
ὈΌῸ5 ἤν ἀδι : Ιάεπι ἐξασασῆτε εἰ ἐξα- 
πατᾶστε 6Χχ σογγϑξϊίοπα θεῖ : εχ δο- 
ἄδτι ὡς οὐχ, ἡμᾶς ροία! ρτὸ ὡς μὴ ἧ- 
μᾶς: ροίεα νυϊ]σαίαπι ἐφ᾽ ὑμοῖν γενέσθαι 
---ἰφ᾽ ἡμῖν γενήσεσθαι εχ ΟὉΕΪΕ, τηαΐαᾶ- 
νι Ζευπε : ἰάθπι Πἰθεγ ϑεοὶ ϑέλωσιν ἢ- 
Ῥεῖ οὐτὰ ΑἸτογῆηο, ἰπ 40 νεγῦᾶ γε- 
νέσϑιαι---ὐφ᾽ ἡμῖν Δ δ᾽ἴεπα τῆᾶπὰ {πὶ 
Ταρρίεῖδ. ΜΙ|Πὶ ἸΙοοὰβ ποπάσπῃ ρΡετ- 
ἰαπιαῖαβ εῇδ νἱἀείατ, εἰ ἀρ] σεῦ τη- 
ῬΓΠ18 ναγεῖαβ τετηρογατη οοη]αη- 
ξλϊοπὶ ὡς δα]εέϊα, 

ἐπειδήπερ] Ουε]ῇ. ἐπείπερ ἔφατε. ἀε- 
ἰπάβ ὑστάτους ἕπεσθαι σὰ πὶ ῬΒΙ]ΕΙρΡῃο 
εἰ τηδιρίηθ ϑίερῃ. σαοά τεοερὶξ 
Ζευπε: ροῆεα Ἑάά. ρσ. οἱ ἡμέτεροι" 
αυοά νἱττὰτὴ οοττεχὶς Βγοάδθαβ. 

14. ᾿Ακούσαντες) Εχ Οαε]ξ, δὲ 4441- 
ἀϊι Ζειπε, αὶ ἀεἰπάς ἐκέλευσε τηδ]6- 

Ὀαὲὶ {τ ρῖαπι εξ Ιάἄθτι ἴῃ Τα ὰεπ- 
ἘἸΌὰ5 να]σαΐαπη οὐχὶ ποὺς ᾿Ασσυρίους 
οὐδὲ ποὺς Λ. οὐδὲ εχ Ουεϊξ. οοττεχῖῖ, 
΄υδπηαδη) ἴῃ 60 ᾿ἰῦτο ἤης δίϊσαϊο 
Γγάϊ εἰ Αὔγεῖ! πουλϊπδηῖατ, 

συμμάχους αὐτῶν} ἴἴὰ Ρτο ἕξαντῶν, 
ηαυοά Βτοάεοατμη 14πὶ οἤεπάϊι, (πε! . 
οὰαπὶ ΑἸίοτῆηο, [εἀ Ἰάεπι ἀεϊπάε σιν 
αὐτῶν απο ποη πὶ δυίὰ5 ουτὴ 
Ζεαηΐο τεοῖρεσα. ἷῖπ Οαεῖϊξ, ἔσι εἴ ἃ 
ςοτγγεέϊοτε ὰρρ]είατη. Αἰάϊπα αὐσῶν 
τῶν ἔτι ἀεάογαῖ. ῬΙῸ τσαρόντων (σο] . 
οἴ τηΔΙροὸ 5ΙΕΡΏ. τυροσήνσων. 

15. ἐπεγένετο) [ἃ οὐτὶ ΟεΪξ, 
Ζευης ρῖὸ ἐγένετο. ἀεὶ πε τοροφανῶς 
εἴ ἴῃ ΑἸἰτοτῆπο, {εὰ οοττγεξζασα : ἴῃ 
εοάεπι φρίκην 6 Δ 4]1επᾶ γπᾶπὰ [Ὁρ-- 
Ρἰείατα. συεὶῇ, πᾶσι μὲν φρίκην ἐγγί- 
γνεσϑαι τορὸς πὸ Θεῖον. 
Ὡς δὲ εὔξωνοι] ΟΕ, ὥστ᾽ εὖξ. Νὰ]- 

Βαῖαπη κνέφα: αὐ Τοπίουτῃ εχ ΠΤ ππιῖμα 
εὐ σπεὶϊξ, ἔαϊξ σοττεέζυτῃ ἃ Ζευηϊο. 
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Ν ἈΝ 7 5. Ἢ ΄, “δὲ δ τ 

τε καὶ τώχυ ἐπορεύοντο, εἰκότως ὠολλῆὴν τε οδον Θιηνυσῶν, 
Ν χ ζῴ ἐΖ Ψ » “ ς Ψ' 

κῶι ὠμνῷ κνεῷω πλήσιον γίγνοντῶι τοῦ τῶν Ὑρκανίων ᾿ 
Ἃ ε ΟῚ 5] ς 2 κᾷ 

Ιστρωτευμώτος. ()ς δ΄ ἔγνωσαν οἱ ἄγγελοι, λέγουσι 
ν ΠΝ .“ ΤΩ ΝΣ « Ζ - ἿΨ Ὶ]Ἷ ς 7 

τω θῶ, ΟΤἑ Οὔτοι εἰσιν οἱ σῴετεροι τῶ τε γαθ ὑστοῶτους 

Ξ ΄ 5) Ν᾽. " Ζ “ -“ 

εἰνωι, νων. τάν εἰραδν κωὶ τω πλήϑει τῶν ἘΝ 

17 Ἔκ τούτου πέμπει τὸν ἕτερον αὐτῶν πρὸς αὐτοὺς, προστά- 

ζας λέγειν, εἰ Φίλοι εἰσὶν, ὡς τάχιστα. ὑπώντῶν τὼς 

δεξιῶς ἀνωτείναντας. Συμπέμπει δὲ τινὰ; καὶ τῶν σὺν 
ς -“ ν , » ΄ “ ε τ «“ ς ἊΝ 

εαὐυτω, καὶ λέγειν ἐκέλευσε τοις Ὑρκανίοις, ὅτι, ὡς ὧν 
ἘΠ᾿ ὑπο 5» ᾿ς ἐφ΄ « 5 »} 

ὁρωσιν ὠὐὑτοὺς προσφερομένους, οὕτω καὶ αὐτοὶ ποιήσουσιν. 
“ Ν τς Χ ἢ ε » ον ὃς “Ὁ 7 ς Ν 

Οὕτω δὴ ὁ μὲν μένει τῶν ἀγγέλων πάρω τῷ Κύυρωῳ, ὁ δὲ 
τς Ν ὃις ε Ψ 

προσελαύνει πρὸς τους Ὑρκανίους. 
3 ἫΣ “ΓΦ εἰς κω ε 7 ς »Ὕ « Ψ 

1ι᾽.. ἔνῳ δὶ, ἐσκόπει τοὺς Ὑρκανίους ὁ Κυρος, ὁ τι ποιή- 
3 Ὑ ΄: "4 7 

σουσιὶν, ἐπέστησε τὸ στράώτευμω" καὶ παρελαύνουσι πρὸς 
4 ΝἿΝ ς -“μ "δι ",) ΘΕ Ἶ 5 Ν᾿ 

ὠὐτον οἱ των Μήδων σροεστήκοτες καὶ ὁ Τιγρανής, Κωὶ 
5 “-“ ͵΄ "Ὁ -“ ς Ν Υ ᾽ » « »“Ἥ 

ἐρωτῶσι, τί δὲι ποιέν. Ὁ δὲ λέγει αὐτόϊς, ὅτι τοῦτ᾽ 
2 οἷ 7) ς Ψ “ » ε 

ἐστί τὸ πλησίον Ὑρκανίων στρωτευμίῶ, καὶ οἰχετῶι ὃ 
Ψ -" 5 “ Ἂς Ε Ἰς “ ς ΄ 

ἐτερος τῶν οὐὙγελων πρὸς αὑτους, καὶ τῶν ἡμετέρων τὶς 
ἮΝ » τὐδις. ς, Ῥ υδὰ Β ὰ αὐ ΝΑΣ ς 7 Ν 

σὺν αὕτω, ἐρουντες, εἰ Φίλοι εἰσὶν, ὑπαντιάζειν τὼς δὲε- 
Ἂς εἾ 7ὔ 7 

ξιὼς οὐνωτειγνγωντῶς σπῳντῶς. 

τό. Ως δ᾽ ἔγ.] σαε!ῇ. ὥστ᾽ 
οἱ ἄγγελοι Μ.' σῷ Κύρῳ λέγουσιν. 
Ἑοτίε ἤθϑοο νειοῦ ἔαθτγι Ἰδξϊῖο, 85 
Ιδηραετγε τϊῃὶ ν᾽ ἀεαΐαῦγ ρῥτορίεσ τγα- 
ΡεΓ ἀπ [ογΠ ἃ ΠῚ ὡς δέ: τὰς πιὰ- 
Τα πὶ [οτίρίαπε : Ἅμα δ᾽ ἔγνωσαν οἱ 
ἄγγελοι, "αὶ λέγουσι σῷ Κύρῳ, ὅτι, 

17. σὸν ἔτε :09.} Ἰαητίπα τὸν ἑταῖρον 
αὐχῶν καὶ αὐτοὺς---ἀπαντᾷν. ΑἸάϊπα 
σῶν ἕστερον --- ἀπαντᾷν; νἱτῖαὰ σοττγαχίξ 
Βιοάεφους. [Ι͂π Ουεϊ]ῇ, οἢ τάξας, ἀεϊη- 
ἀθ ἃ οοτγεέϊζοτα ἀπαντᾷν, 

σῶν σὺν] ΑἸάϊμα τῶν σὺν αὐτῷ. Τ1πτ. 
Ἰῆηρτ. σῶν τσαρ’ ἑαυτῷ. Μυϊραϊα πὶ 
τινὰς εχ νετῆοης ῬΏΠΕΙΡΏΪ πιαίαν 
Ζεαπο, ααοπίατμη [εξτ. 18. {επαϊΓ 
καὶ τῶν ἡμετέρων τις σὺν αὐτῷ ἴπι σε], 
εὐ ΡΠ] ΕΙρΡἢὶ νεγῆοπθ, ὉΪ να]ρὸ δπίς 
Ζευηίαπὶ εἴαῖ τινές. 

ποιήσουσιν] ΟὐοΙΕ, τοοιήσωσιν---- Οὕσω 

," 

εγνώσῶν 

᾿ ΄ς εν εΥ̓ 7 -᾽ 

Εον μὲν οὖν ουτω ποιῶσί, 

δὲ ὁ (εἀ σοτγτγεξεα πη οὕσω δὴ ὁ. Ἐχ εο- 
ἄεπὶ ατγτὶ σα! τὰ δηῖα Οὐτὶ ποῖηξη ἰη- 
[ἐγαϊῖ Ζεαπε. 

18, ἐπέστησε! πη Οαεϊῇ. εἢ ἃ Ῥηῆπια 
τηᾶπὰ δ δὲ τοροσελαύνει πορὸς τοὺς Ὑρ- 

κανίους ὅσι τυοιήσουσιν σῷ στρατεύματι. 

-παρελαύνουσι δὲ τορός. εὰ οσοτίδέζου 

οὐδ Γαρρίθνὶς εἰ σὸ σσράτευμα τα- 
Ρούαϊς, 1 πχᾶτγρῖπε ϑίερῃ. εἴ Γβοποὶ. 
Ἰεῶϊο τεξεγίασγ Πθθο : τορὸς τοὺς ὝΡρ- 

ὅσι ποοιήσουσιν ἐσπισπσεῖλαι τῷ 
στρατεύματι. τοαρελαύνουσι δὲ πρὸς αὐ- 
Τὸν. ᾿ 

ἐρωτῶσι] Οαεϊᾷ. ἐπερωτῶσι : εχ αὰ0 
ἀειϊπάς ὅτι δηῖε σοῦε᾽ εὐ ἃ Ζειηῖο 
Ἰητετίοτῖα πη, εἰ ὑπαντιάζειν τεσερίυ πηι 
ἴπ Ἰοσὰπὶ νυ]ρατὶβ ὑπσαντᾷν, 

οὕτω τσοιῶσι) [τὰ ]απτ. ΠηΡΤ. ΡΓῸ 
οὕσως ἴωσι. Ουε!ῇ, ἤν-τττούσω «σοιῶσι. 
ἐΐαφμε Αὶ τα αὦ πος ἰογὶηΐ, σομίγα 111- 

7, 
κανόοῦς. 
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εἰρασίρρθς καὶ ἅμωῳ 

ἢ φεύγειν επιχει- 

ρῶσι, τούτων, ἔφη, [πρώτων] εὐθὺς σπειρῶσιϑε μηδένω 

ἀξιῶῦδε τε αὐτοὺς, κα! ὃν ἂν ἦ 

ϑαῤῥύ ύγετε᾽ εὼν δὲ ὅπλώ αἴρωνται, 

"- ε Ν “ , ΄ ἐξ δὲ ε 7 

λιπεῖν. Ο μεν τοιαυτω “παρήγγειλεν. Οὐ, δὲ Ὑρκω- 19 
: »" » ΄ “ 7) Ν Ε 

νίοί, ὡκούσαντες τῶν ἀγγέλων, ἡσϑησών τε, καὶ ἀνα- 
ἶ ͵΄ 3 Ἂς . Ὁ Ἂς Ν .“ 

πηδήσαντες ἐπὶ τοὺς Ἱππους ταρήσων, τὰς δεξιὰς, ὥσπερ 
2 « ὌΝ ς ΄ 3 

εἴρητο, προτείνοντες" οἱ δὲ Μηδοι καὶ οἱ Περσωι ἀντεδε- 
-»Ἥ ᾽ Ν “ν φον Δ 5. Ὁ » 7 ἃ ΄ ς 

ξιοῦντο τε αὑτοὺς Και εκγώῤῥυνον. Ἐκ τούτου δὴ λέγει 5620 
»“" ε “ Χ ὃς πιο ᾿, 57 Αἴ; δ 

Ψη Ἐρηθεε με δ, ω γκονν ἤδὴ ὑμῖν πιστεύομεν" 

καὶ ὑμᾶς δὲ χρὴ τρϑς μὰς οὕτως ἔχειν. Τοῦτο δι[, 

ἐφ, ἡμῖν πρῶτον εἴπατε, ὁπόσον ἀπέχει ἐν ἐνδε, ἔνθα 

αἱ ἀρχαί εἰσι τῶν πολεμίων, καὶ τὸ ἀν ρόον αὐτῶν. Οἱ 
3 ΄ ς 5» 7 ἐς Ν 7 

δὲ ὠὐπτεκρίνωντο, ὅτι ὀλίγῳ πλέον ἡ σαρασάγγήν. 
3 “ τῇ ς “" γ Ν 3) με 

Ενταῦζγαω δὴ λέγει ὁ Κυρος, Αγετε δὴ, ἐῴη, ὦ ἄν- 21 
Ονταβ Ππο- 

δὴ Πα πὶ 88;- 

ΧΝ Ἢ ἀντ λλυτ ,ὕ ἑ ἂν », διεάϊεηάο- 
γαῤρ τωι ὥρος υὑμῶς ὡς συμμάχους κῶ!ΐ: Ἀοινωνους διωλέ- Γατ εἴ ρεῖσ 

δρες Πέρσωι καὶ Μῆδοι, καὶ ὑμεέις, ὥ Ὑρκάνιοι, ( 

ἄενι τος ἐος ἐκοίῥιϊε, εἰ βηιμὶ μὲ φμῖς 
φμέ ὉΠΟΥ͂, δοηιο μΐ “Ρ1710 “ηὶ, λογία- 
γηῖτ, [ἴὰ ῬΠΠΕΙρΡΏ 5, αἱ νεγθᾶ 
δτϑερα ἴτα ἔετε [τρια Ἰεριῆε νἱάετυτ : 
ἐὰν μὲν οὖν οὕπω τοροσίωσι, ἀντιδεξιοῦσϑε 
αὐτοὺς, καὶ καϑὼς ἄν ἴῃ ἕκωσσος, ἅμα 

ϑαάρ. Ἐπ᾿ ἔαῖξου τηϊῃὶ τυροσίωσι ὈΓδΟ 
τσοιῶσι Ρίδοετα. 

δεξιοῦσϑε τε] Εχ Ουεἶς, σε ξαϊς δάαϊ- 
τατη ἃ Ζευηῖο ; ἰάεπι ἰθὺ ϑαρσύνετε. 
ἴῃ ΑἸκτοτῇ. εἢ καὶ καϑ' ὅν, ΑἸάϊηδε ἴῃ 
εἐχρτοίπε ΡΒ] δ ΡΠυβ. 

ἐὰν δὲ] (ὐσπε]ῇ, ἤν δέ. ἀεῖπάε σούτων 
ἔφη εὐθὺ δεῖ τορῶτον τοειρῶσϑαι μηδένα 
λισεῖν. [εἀ σοτγεδζοσ ἔδοϊς εὐθύς. λογτη 
σοπίίημο οἰ ἐπιίοηιάμηη τἱλ1] γε σι 
εενε. ΡΒΠΕΙρΡΠυ5, 4ϊ Τοτρῖατα 16- 
δι ρτθθος σούσων εὐθὺς δεῖ τσειράσαγαι. 

ΜΜαῖξο ϑίερῃ. εἰ Γμεοῦο]. ροίαϊς 16- 
ξξϊοποπὶ εὐθὺς δεῖ τσειρᾶσϑαι. ΑἸτοτΕ, 
τορῶτον δεῖ εὐθὺς τοειρᾶσϑε. ΜΙΏΙ τρώ- 
τῶν 8666 ἃς φσρῶτσον Γα]ραοέϊατη εταῖ : 
ἰρίται εοϊαῇ, ααοά ῬὨΠΕΙρῃυ5 Ρίαπε 
ΠΟοη (οτρίατη ἰερῖτ, ΨΜαϊραίυτα λεί- 
πεῖν τηυΐαν!ῖ Ζεαπε. 

19. ἥσϑησαν) ἰαίαὶ βισιὶ ᾿ ΤΌΝ 
π ἐγεῖς φαάϊοόηῆς 1ΠΠ1|6ο αὔμεγε. ῬΏ1]Ε]- 

Ρῇυβ, ααἱϊ (οτρίατη νἹάείατ Ἰοριῆξ : 
ἥσϑησάν τε μάλιστα---εσωρῆσαν εὐθύς. 
Ροδβεσγίαβ εὐθὺς δΔαάϊζατη εἐχῆδι εἴα πὶ 
ἴῃ Ζομᾶαγθε Ἔρ᾿ ΤΟΠΠ6. 

εἴρηπσο) Ταπῖῖηᾶ, Αἰά, [Πηργ. εἴρη- 
σαι, ἀεϊηάε {ὰπιπᾶἃ, Ππηρτ. πσροτεί- 
ναντες. (αε]ξ. ἀείηαε καὶ Ἰπέρσαι, ο- 
τη ο ἃττϊσαϊο, Ροξθἃ ἐϑάώρσυνον», 

ΖΟ- λέγει ὃ Κῦρος, ἧμεις) ΟΕ]. ὁ 
Κῦρος λέγεις εἰ ἡμεῖς μὲν δή, Βτοάβειιβ 
εχ ΠΡΌ Γ15 [15 Ροίαϊε εἰ ὑμεῖς μέν, 7αη- 
τίηα ὑμεῖς μὲν ὦ οτο δὴ, φαοά πὲς 
ἴη πηρτ. οἷ : 5 ἴῃ ΑἸάϊπα εἴ ρῖὸ εὸ 
δέ, ΑἹ ΟΥ̓. καὶ ἐκ τούτου δὴ, ηποά ῬΗΪϊ- 
ΙΕ] ρ 5 ἐχρτεῆηε. 

ἤδη ὑμῖν] Τῇ πε], ἢδθο ἄπο νοσα- 
Ῥυ]α οὐῖῇήα [ὰητ, [εὰ ὑμῖν οοτγεέζου 
ΤᾺ Ρρ]ανῖῖ. ἤδη ρτορίετεα [βοϊαῆιὶ 
Ζεαηθθ. Μ|πηὶ οοπίτα δὴ τερειτατὰ 
αἰ ΡΠ ΘΡαῖ. 

τορῶτον)] Οπε]ξ, ἡμῖν πσρῶτον-----τσόσον. 
Ροβεγογετη [ογηηατα εἴτ Ζοηδταβ 
Δα θαϊ. [Ιἢ νεγθὶβ εἰσὶ σῶν ἀεῆηὶῖξ 
᾿|θεγ ΑἸτοσῆπμαβ αἴχψας δά ᾿ἰργαπα 1[6- 
φυεπίετα ἰπτεγγαρία [ἘΓ]6 ΟΓΆΓΙ ΟΠ Ϊ5. 

21. ὡς συμμάχους] Ουεῖξ, ὡς τρρὸς 
συμμάχους καὶ κοινούς, 
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ἱεφαεηάο- γομομ) εὖ χρὴ εἰδέναι, γὺν ὅτ ἐ ἐν τούτω ἐσ- μέν, ἔνθ᾽ Φ δ 

ἀπεΐο ἊΝ μωλακισώμενοι μεν, πάντων ὧν τῶν ΔΗ το κὰν τύ- 

ἀρ λα ἜΗΝ (ίσασι γὰρ οἱ οὐ ρεϑυ: ἐΦ᾽ ἃ ἥκομεν) ἡ ἥν δὲ 

ΜΡ έτο Ὁ κωτὼ τὸ καρτερὸν ἐμίβαλόμενοι ἶ ἴωμεν ῥώμη καὶ ϑυμῷ 
χίτηᾶ οἰδάς » 
Ἀπρβτδῳ ἐπὶ τοὺς πολεμίους, αὐτίκα μάλα ὄψεσθε ΦυυΜΝ δού- 

λων ὠποδιδρωσκόντων καὶ εὑρημένων, τοὺς μὲν ἱκετεύοντως 
ρις τὴν ἊΝ ᾿ 7 νι . 5 ἣλ -“ -“ 

αὐτῶν, τοὺς δὲ φεύγοντας, τοὺς δι οὐδὲ ταῦτω φρονεῖν 
ὧλ' ς “7 Ἂς 3 « » 7, 

δυναμένους. Ηττημένοι γῶρ ὄψνονταί τε ἡμῶς, καὶ, οὔτε 
5. -, “7 7 327 7 

οἰόμενοι ἥξειν, οὔτε συντετωγμένοι, οὔτε μάχεσθαι σω- 

42 θεσκευωσμένοι, κατειλημμένοι ἔσονται. ἘΠ οὖν ἡδέως 
ζ Ν ὯΝ τι “ Ἂς, 7 

βουλοίμεϊα καὶ δειπνῆσαι καὶ γυκτερευσῶι Καὶ βιοτεύειν 
δῶν κα΄ ον "»" δ » Ἄν τυ ΟΣ Ἂς 7, ᾿ 

τὸ πὸ τοῦδε, μῆ δῶμεν φὠύτοις σχολήν μήτε βουλεύσα- 
ν᾿ Α Υ Ὰ " .Ἶ φΦ ΄ο 

σϑαι, μῆτε παωρωσκευάσωσιται μήδεν ἀγωϑθὸν εαυτοῖις, 
Ν »“» 7 « 27 ἌὩἾΆ Ν ἀξ “γε 

μηδὲ γνωνῶι σύμπαν, ὁτι ἄνϑρωποί ἐσμεν ὡλλῶ γερβῶ 
Ν χ « ᾿ς ω, καὶ κοπίδας καὶ σαγάρεις ἅπαντα καὶ τληγὰς ἥκειν 

,]ἦ ς “»“ Ὰ »5, Ἢ Ἢ Ψ ς »" » 

23 νομιζόντων. Καὶ ὑμεῖς μεν, εῷη, ὦ Ὑρκάνιοι, ὑμῶς αὖ- 
Ἂ 7 ς »"» 7 Ε 

τοὺς τὐροπετάσωντες ἥμων, τυροπορεύεσϑε ἔμπροσθεν, 
- “" ς Ρ» .« ς ,» ᾿ .« 

σῶς τῶν ὑμέτερων σι λὼν ορωμένων λανϑάνωμεν οτι 

ὥχς "4 

ὥλειστον χρόνον. 

ἐν τούτῳ] Ουεϊῇ, εἰ ῬΠΠΠΕΙΡΏΙ Ἰἰῦετ 
ἐν σοιούτῳ ἔνϑα δή. απάδ δὴ ΞΡ Ζευ- 

ηἷο δάζοιν!. [Ιάοπὰ ΠΙΒῸΓ μὲν ἄν τσάν- 
τῶν. Νοϊαϊτηε ἁπάντων ἄδτε ὃ 

κατὰ σὸ καρτερὸν) ἴῃ Ουε]ῇ, κατὰ 
ἃ οοτγεέϊοτα ἔαϊζ Γπρρ]εΐαπ : ([εἀ Ροε- 
τάγατα δῇ τὸ καρτερὸν ΡΓῸ καρτερῶς, 

αἱ τὸ καλὸν ΡΙο καλῶς: ϑΕαθδη5 ἐμ- 
βαλόμενοι ταῖϊ αἰ ΡΠ σεῦ ρτὸ πηᾶρὶβ 
ἀΠίαϊο ἐμβαλόντες Ροἤίατη. Θιυϊά ἢ 
ΟἸΤπῚ ἐοτρίαπιὶ ἐμβάλωμεν ῥώμῃ καὶ 
ϑυμῷ ποῖς τσολεμείοις Τα ρίσεΥ ἢ ἐσὶ τοὺς 
ποολεμίους ροίξεα [αϊτ Γοτὶρία πὶ απᾶπη 
ἐμβαλόμενοι ἴωμεν [λδϊατη [αεταῖ. 

καὶ εὑρημένων] Οοραϊαπη {ὰπιϊπᾶ, 
ῬΏΠ]εἰ. (σαε!. οπιϊτίαπε. 

οὐδὲ ταῦτα) Νεο ἔπσαπη οορὶταπίε5 
Π6Ο ῥτέοεβ, [εὰὦ τἰπιογε αρεηῖεβ εἴ 
τηδηΐα ἀε)εέϊοϑ. 

Ἡτστημένοι γὰρ] Ουπὰ Ουεϊΐ. σε ροὲ 

δίῴονται τεροίαϊ, πος (εηΐία : ῥἔγπμϊ 

Ἐπειδὰν δ ἐγὼ πρὸς τῷ στρατεύματι 

δ», 171 7105. σογ ῥἱοτοη αἰφηε {6 σαῤίος ἐ{76 
 ενηίεηί. 50 σε ἀεῖπάς οατὰ ΡΏ1]Ε]- 
Ρῇο καὶ εἰλημιμένοι [οτὶ ρα πὶ ῥγθοΐετο, 
΄υᾶτη ἰδξδτϊοπετα τεΐεγι γηᾶγρο ϑιερῇ. 
Ιεοηοὶϊ. 

22. βουλοίμεϑα} Ουεῖῇ, βουλόμεθα 
καὶ νυκτ. καὶ δεισνήσαι---τούτοις σχολὴν 
--ἀγαϑὸν---αὐτοῖς μηδέν. ῬὨΠ]ΕΙΡΏας 
ψεγθᾶ μήτε τσαρασκευάσασϑαι Ποη ἐχ- 
Ρτείπι, ἀεϊηάς ἀλλ᾽ ἅπαντα ἥκειν νο- 
μιξόντων ἀϊνετίο οτάϊπα [οτὶρῖα ἱερῆς 
νἱάείαγ. [πη Βαά. ΡτΙ ΠΊὶ5 εγὰΐ γέῤῥα 
καὶ σαγάρεις ἅσανταω καὶ τοληγάς. Ι͂ὴ 

Ουε]ξ. εταὶ σαγάρεις τσάντας. αυοά 
οοττοόζα τη. ΜΙΠὶΊοσὰ5 ποπάππι [ἀ- 
τἰβέδοϊς, Ξε τ] ἴ πὶ σαγάρεις καὶ τσλη- 
γὰς τσανταχόϑεν ἥκειν νομιζόντων (οτὶ- 
Ρίυπι. 

2. Ὧν ροπεσάσαντες] Βτιοάφι 1ἸὈτὶ 
προσελάσαντες, Ουεϊῇ, εἴ πχαγρὸ Βίερῇῃ. 
τοροσπελάσαντες, ῥγοκίηπος λοι ιδες «οὐ- 

κά μι. νυ: ἡδυ.“ᾳ“ὐὐπ ων, “ἕ«σπννν 
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΄ »ἭὝ ἌΧ ) ΄ γένωμωι τῶν πολεμίων, παρ᾿ ἐμοὶ μὲν κατωλείπετε 
“΄ Γ' ς ΄ ς Ὁ 2 ΄ “» ΄ 

εκοστοί τοζιν πσεων, ὡς, ἐῶν τι δέῃ, χθωμαι ββἄένων 

ν᾿ Ν ΄ τ τῇ τ ὄδε Χ “7 Ν « 

ταρῶ τὸ στρατόπεθον. ᾿Ὑμων δὲ οἱ μὲν ἄρχοντες. καὶ οἱ 24 

πρεσβύτεροι ἐν τάξει ἐλαύνετε ἀϑιρόοι, εἰ σωφρονεῖτε, ἵνα 
» ᾽ ᾽ ε Ἂς 

μήποτε ἀϑρόω τινι ἐντυχόντες ἀποβιωσϑητε" τοὺς δὲ 
΄ τς 7 ᾿ - Ἀ 7 ο»-ν Ἂς 

γεωτέρους εᾧϑιετε διώκειν" οὗτοι δὲ κωινόντων" τοῦτο γαρ 
5 Σὰ »“ Ξ 2 »“» Ῥ, »“" 

ἀσφωλέστωτον γὺν ὡς ἐλωχίστους των πολεμίων λιπεῖν. 
Ἂ ᾿ μή 5 ὲ -“ Ν, "» Ν ͵7 

Ην δὲ νίικωμεν, ἔφη, ὃ πολλοῖς δὲ κρώτουσι τήν τὐχῆν 25 

ἀνέτρεψε, φυλάξασϑαι δὲ τὸ ἔφ᾽ ἁρπαγὴν τραπέσϑαι" 
«ς ε -» »Ἢ ᾽ ΞΖ Σὰ ΕΣ 3 ς΄“ μ΄ 

ὡς ὁ τοῦτο τὐοίων οὐκέτι ὠνήρ ἐστιν, ὡλλῶ σκευοζορος" 

καὶ ἔξεστι τῷ βουλομένω ἠδὴ χρήσϑιαι τούτῳ ὡς ἀνδρω- 

πόδω. Ἐκεῖνο δὲ χρὴ γνῶναι, ὅτι οὐδέν ἐστι κερδωλεώ- 26 

τερον τοῦ νικῶν. ὋὉ γὰρ κρατῶν ἅμω πάντα συνήρπακε, 
Ν » » .Ἶ Ἂ-ςΟ »“, Ἢ ὮΝ ν 

Κωώι τοὺς ἄνδρως » αι τῶς γυνωικῶς, κῶὶι τῷ χρημαάτω, 

"“" - Ν Ὁ 

καὶ σῶσαν ὥμω τὴν χώραν. 

γ161 ἔῤίος ζαείοπέες ῬΕ]εΙρῃα5. ἀεῖπάς 
τοροσορεύεσθαι ΔἸ άϊπδ σὰπὶ πε], Τεὰ 
ἴη Ουεὶξ,. σοττγεξιυτ εἴ ; συδτην 8 
Ζευπε ἰη Οπεϊξ, σσορεύεσθθε ἘΠ ἀἱσαῖ. 

καταλείπετε) Ἑἀά, ρῖ. καταλίσετε. 
Ουεὶῇ, τάξιν ἵππων (σοττεξϊα αὶ ἱσ’- 
“έων) ῇ ἄν τι δεόμαι ὡς χοῶροαι----στρώ- 

τευμα, ([εὰ σοττεξξατη στρατόπεδον) --- 
ἀϑοόοι ἐλαύνετε, εἰ σωφρενεῖτε ((οττε- 
ξϊαπι εἰς ὃ σωφρονεῖτε). ΜαΙρῸ 8Ιερῇ. 
[οηο]. ἱππέων ἐάν τι δέωμαι, ὡς χρῶ- 
μαι. 2μὸ τῤίε τπίγα οἱ εηῈ ὙΠ, η5 ΔῚΣ 
“αν, Ν᾽ φμῖα ορες ἥεεγ ῬΏΪΕΙ ΡΠ. 

24. εἰ σωφρονεῖτε) ἘΔά. ρῥτίπηεε εἰς δ 
φρονεῖτε. αυοά σοττεχὶς Βγοάεθυβ, ααἱ 
εχ ᾿ἰὈτῖὶ5 {αὶ5 ἀρροίαϊς μήσοτε σου 
ἀϑοόῳ. Μα]ὶπὶ εἰ σωφρονεῖτε, μήπου 
ἀθρόῳ, ἀεϊπάς ἐντυγχάνοντες Ταπίηᾶ 
οαπὶ Ουε]ξ, 

καινόντων) Βυάξδηῇη Πῦεγ ἀπόκτει- 
νόντων : (εαδ 5 λιπεῖν εἴ εχ Ουε!]ξ, 
ἀυξίατη Ρτο λεΐπειν, 

27. ἢν δὲ νικῶμεν] Ψυϊρσαίαπη) ἣν δὲ 
σὸ τσολλοῖς δὴ συμβεβηκὸς κραποῦσι, τὴν 
σύχην ἀνατρέψαι γίγνηται. Μαυτεῖυβ 
τὰ σοι ρεῦαί: ἕν δὲ, ὃ τρολλοῖς ἤδη 
συμβεβηκὸς κρατοῦσι τὴν νίκην ἀνέτρεψε. 

Οὐο!ῇ, Ἰφζιϊοποὰ οὐπὶ Ζειιηὶο τεῆὶ- 

ΝΝ “ “ "ἢ 

Πρὸς ταυτῷ τουτὸ μόνον 

ἴα, ΠΙΠ αυοά ἀνέστρεψε τησΐαν! ἴῃ 
ἀνέτρεψε. ἴπ ΠἰΌτο ἱρίο σοτγγεέϊογ ἴᾶ- 
τθῃ ΡοΙ λιπεῖν ἰπίεγαϊ! ἢν δὲ τὸ τσολ- 
λοῖς σ. κρατοῦσι τὴν τύχην ἀνωτρέψαι 
γίγνηται. Ν᾽ αἸἰξαίαπῃ τοι αἱς Ὗ εἰκο, 
τὰ ἰἀπιθη ἂὐ Μυτεῖὶ ἤδη ῥτγοθᾶτγεῖ. 
Ζεαπίαπαγη ᾿ἰθέϊοπετῃ ἰ5 Ἰάθο ᾿πιρτο- 
Ῥαῦθαῖ, φᾳοά Ογτγὰβ ἤπε δ]ίαυα Ὀεης 
οταϊ πα πτϊβ [ουπλαϊα 60 πϊηὰς αἰχῖῆξς 
ἄν δὲ νικῶμεν, ααἷὰ ἂς νἱέϊοτία σογίας 
ἼΔπὶ νἱάδτ! νε]]εῖ, εἰ Ἡντγοδη β 80 
ἰηἰτῖο ἐπὶ ἔρεπι ἀεάσγατ, της ἰρίς 
μὴ ρτὸ ἢν ἱεροπάυτπη εξ (αἱρι σαίωτ, 
"6 σεῖο 14] ευερῖαί πιοὐ!5, φμοαῖ γημάὶς 
φἰξέογια 7α» ῥαγία αὐοιαά, μὶ ξογημπαηι 
ποβγανι ευεγίατης. ΔΛ νεέῖὸ [δηϊδῃ- 

τα τη Ραταν οι [Δ0]]}5 δᾶ πὶ ργοοα- 
ἄεις, ἢ μὴ δὲ πὸ τσολλοῖς ἤδη κρασοῦφῃ 

τὴν τύχη ἀνατρέψαι γίγνηται ταεσαπὶ 
Του ρ γί 5. 

ἤδη χοῆσϑαι) Ουεῖξ, χρῆσϑα, δή. Ὁ 
26. συνήρπακε) 1υπῖ. ἤηρτ. συεὶν, 

συνήρπασε. ἀεϊπάς ὥμκα οὐτὰ ΡΏ]]ε]. 
οὐαϊτς ; σοιγεέϊοσ ἰαηεη ἱπίεγαϊξ 
ΡοΗ͂ χώραν. 

τυρὸς ταῦτα] ἰ. 6. ῥτορίειεα, ϑεὰ 
[εηυξῆς σοῦσο τὶ ἴῃ Ὠᾶς Υἱοίῃϊα 
΄τοοϊείξυπι δορςιάϊι,, 

Ρ 
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δ᾿ ἣν .« ἊΝ Ζ ΄ 3 ὧν ᾿ Α 3 

ὁρᾶτε, ὅπως τὴν νίκην διασώσομεν' ἐν γὼρ ταύτη καὶ αὖ- 
ἊΝ εὐε - 3} »“» “ Ζ" 

τὸς ὁ ἁρπάζων ἔχεται. Καὶ τοῦτο ὥμω διώκοντες μέμ- 
“ 7 ἐν ἘΦ δ τ ν.5] 7 “, ς Ἁ 

γήσιγε, ἥκειν πώλιν ὡς ἐμὲ ἔτι φάους ὄντος" ὡς σκότους 
| 2, 3 “4 ΕΣ 7], 

᾿ γενομένου οὐδένω ἔτι προσδεξόμεϑα. 
“» 5 Ν 3 ΄ 5 ὃς 7 δ ὰς 

] 27 Ταῦτω εἰπὼν ἀπέπεμπεν εἰς τὰς τάξεις ἑκάστους, καὶ 
ΕἸ ΄, « κα »“σ᾿ ες “Ζῃ,,«“Ἵ  , 

ἐκέλευεν ὠμὼ πορευομένους τοις εὐυτου ἐκώστον δεκωδάρ-- 
ν 2 Ὁ» ἃς « 7, χοις ταυτὼ σημαίνειν" (ἐν μετώπῳ γὰρ οἱ δεκάδαρχοι 

5) “ 5 7 Ἂς ἊΝ 7 » δ - 

] ἥσῶν, ὥστε ὠκούειν) τοὺς δὲ δεκωδώρχρους τῇ δεκάδι ἕκα- 
7] “4 3 ᾽; - 

στον κελεύειν πωρωγγέλλειν. Ἐπ τούτου σροηγουντὸ 
Ν Ὥ ττος 7 5. Ν δὲ Ν ἐε δ) ᾿ς “ ΄ 

μὲν οἱ Ὑρκάνιοι, αὑτὸς θὲ τὸ μέσον ἔχων σὺν τοις ἱ]ερσωίς 
] ᾽ 7 ΡΝ δὲ « ΚΑ « Ψ; «“ “ ΤΝὟἝἶ 

Ϊ ἐπορεύετο" τοὺς ε φππεοὺς ἑκατέρωθεν, ὠσπσερ εἰκὸς, 

᾿᾽ "“ν ᾿ 3 2 ΄ Ἃ 

] “παρέταξε. Τῶν δὲ πολεμίων, ἐπεὶ φάος ἐγένετο, οἱ μὲν 
3 7) τ 2 « δ σιν »ν ε ἈΠ 

εϑ᾽αὐμωζον τῶ ορωμνένών, οἱ δὲ ἐγίγνωσκον ἤδη" ο: δὲ ηγ- 
ς 5». 5 ς τς ω ς 7 

γελλον, οἱ δὲ ἐβόων, οἱ δ᾽ ἔλυον ἵππους, οἱ δὲ συνεσκευά-- 
ς " Χ59.ὲ43 “, φ 5 ᾿ “ « 7 « ἂν 

ζοντο, οἱ ὃ ἐρρίπτουν τῶ οσλὼ ὥπὸ τῶν ὑποζυγίων, οἱ ὁ 
' Ξ Ἄ ΝΣ 7Ζ ΕῚ ς ξ « ς ΔΝ 7 

᾿ ὡπλίζοντο" οἱ δὲ ἀνεπήδων ἐπὶ τοὺς ἵππους, οἱ δὲ ἐχαλί- 
᾿ ε ᾿ -- »" 2 7 ΕἸ" Ἂ 3 Ἱ 

γουν᾽ οἱ δὲ τὰς γυναϊκως ἀνεβίβαζον ἐπὶ τὰ ὀχήματα" 
ς "ΣᾺ ᾿» 327 ΕΙ ς ΄, ς 

οἱ δὲ τὼ πλείστου ἄξιω ἐλάμβανον, ὡς διωσωσόμενοι, οὐ 
Ἃ Ψ Ἄν “ ἘΣ ΤΑ ἷ ς λχ -»- 

δὲ καωτορύττοντες τῶ τοιωυτῶ ἡλίσκοντο" οἱ δὲ πλεῖστοι 

εἰς φυγὴν ὥρμων. Οἴεσϑαι δὲ χρὴ καὶ ἄλλω πολλά 

διασώσομεν] Ν᾽ αἹραίατη διασώσωμεν ἴα Ἤἄευπε : ἰάετα ᾿ἰθογ ἀεῖπάβ οὰτῃ Ζο- 
δαδζοτε ΕΠΌΏΕΓΟ σοτηίβεγε ἴθ τη δὰ- 
5. [π Ουεῖῇ, εἢ διασωζοίμεϑα. ΟΥ̓. 
ἴαρτα {εξὶ. 18. 

ἐν γὰρ ταύτη] υπτῖπα εἰ Ουεῖῇ, 
ἰὰν γὰρ κρατηϑήῆ. ΨΝεῖϊηκῖο ὁ ἁρπάξων 
εἰἰ φηῖ ῥγεεάατὶ απμἶ!, ἔχεται, σονιῤγε- 
λερατίμν οἱξίογτα τα, μὲ ψα υμς Λὶ. Μιὶ- 
Πὶ ἀυθῖα Ἰοοὶ Γεπτεητῖα τηδηεξῖ, 

φάους ὄντος) ΟὐεἸ[. εχ οοττεξιῖοπε 
φωτὸς ναϊξαΐαγη Πᾶῦεῖ. 

27. ἐκέλευεν] [τ ρτοὸ ἐκέλευσεν ΟἼΕ]Ε, 
ἀξίηάε «οῖς αὐσοῦ Οτε!. αὑτοῦ ΒιοΡἢ. 
ἀεῖπάς ταὐτὰ ρῖὸ ταῦτα εχ Ουε]ῇ. εἰ 
ΡῬΏΠΕΙρΡμο ἀεάϊε Ζευπε : ροῆεα ἦσαν 
οἱ δεκαὃδ. Θυε!ξ. 

" φεὺς δὲ] Ταπιίπα εἰ Οπε]. δὲ οτηϊῖ- 
τυπε; δεκάρχους ΑἸάϊηδ. 

Ἔκ τούτον] Εχ Ουεϊῇ, δὲ «αἀάϊάϊε 

Πᾶτὰ ἱππεῖς ΠδΌει. 
σὸ μέσον ἔχων) Ἐχ τῆοτγε Ῥεγίδγατη;, 

ἀε αὰο Απαρδῇβ Ογτὶ 1. 8, 17. ττᾶ- 
αἰτ. 

2,8. ἐπεὶ φάος} ΨΝυϊραΐατη σαφὲς εἢ 
Ἰπῖθγ ἸΙηφὰ5 Οσπεὶξ, τη τεχῖαὰ εἰ φάος 
αἴ ἴῃ Ζοπαγα εἴ πιᾶτρὶπε 5ῖερῇ. φῶς 
ἴη Βοά]. εἰ Βαάεπῆῇ. 

ὁρώμενα} ἴπ Ἰἰτὶς Βγοάβοὶ, Βοί!. 
Ομεϊῇ. εἰ Ζοπᾶτγα εἰ δρώμενα. 

ἐστὶ σοὺς] Ηξοο οπχῆς Θαεϊῇ, ἀεϊη- 
ἀς Ὠαῦεὶ Τοτὶρία πὶ διωσωζόμκοενοι----ς 
φυγήν. 

χοὺ καὶ ἄλλα] πε], δεῖ τοολλά" τε 
καὶ τσαντοδαπὰ καὶ ἄλλα---ἀμα χητεὶ 
ἀπώλλυντο. ἀπάδ νυϊραῖι πη ἀσώλοναο 
σοτγαχῖς Ζεῦηο ΨΌϊρο αἰϊαπὶ ἀμα- 
χητὶ ετῶῖ, ἀμωχεὶ εἷξ ἷἰπ Ζοπδϑτᾶ. 
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Ν ῃ Ν "“ 9 ΝΣ ΕΣ Ψι: δὴ Ν 

τε καὶ παντοδαπὰ ποιεῖν αὐτούς" πλὴν ἐμώλχετο οὐδεις, 
2 “. 5 ΄ 

ὠλλ᾽ ἀμωχητεὶ ἀπώλλυντο.. Κρόϊσος δὲ ὁ Λυδῶν βασι-29 
λ ε “" δ᾽ ’ὔ «ἡ ψὼ 3 .-“ Ω ᾽ 

λευς, ὡς Δ έρος ἥν, τΤῶς τὲ γυνωικῶς εν τῶις ὡρμωμάξαις 

τς “» ἦ ἃς ξ Ν ε-“" ῃ», Χ 
προαπεπέμνψνατο Τῆς γνυκτος, ὡς ὧν βρύον σοβευοιντο κατον 

Ἂς 7] ᾿ 9. Κὶ 3) Νς ς Ψ,) ΕΣ 7 ο. 

Τὸ ψψυχος, καὶ αὑτὸς ἐἔχὼν τοὺς ἐππεῶς εἐπήκολουσει. 
᾿ “Ὁ ἣν ἘΝ Ἰς 

Καὶ τὸν Φρύγα ταὐτὼ ᾧασὶ ποιήσαι, τὸν τῆς παρ᾿ Ἕλ- 80 

λήσποντον ἄρχοντα Φρυγίας. Ὥς δὲ παρήσϑοντο τῶν 

Θέϊτεγαπὶ Ἰοουτὴ ἱπέεγ ρυο Ποττ ΓΟ 5 
Χεπορῃοηῖδοβ 4αὶ τηϊγαῖὶ πὶ Παο- 
ΐααθ, τητα θα τγ εἰϊᾶπη τηδρὶϑ 
Ῥεγίρι οδοϊσεαίεπη ὙΝ εἰκίαηϑε οτὶίεοςβ, 
αυᾶπὶ ΘΧΕΙΡΙ οδοΐα ἰοΐᾶπη δάϊοτι- 
Ὀδη). Μηϊημς δέπε οογῃῤοβία εἰ ἀξς 
ΠΥ ΑΙ, φιεαηὲ σία ὧδ ῥγίιοῦδ ῥιεέρητα 
ἴῃ. 3. 6. μέφφ. ἱερείων, Ργάημιρη αἷδ 
ἐῤγα Ρονψαγωε ἱπομῆβορθ πλλι ἀλοίίμν. 
(Αὐ δηϊπὶ νεῖο ἴοΐα ογαίῖϊο 21---ζό, 
Ὀγη ἀεησποῖας Ῥεγίαγατῃ ἱτηρείατῃ : 
εἰ νεγῦα [πὲ πη] τα 4188 ΟἸΑΥ ΠῚ ΠῚ Ὁ ΠῚ 
τοὶ ᾿ἰηἀϊοΐσαι Ὠδθεπι, νεϊατὶ ἤσασιν δἱ 
τσολέμειοι ἐφ᾽ ἃ ἥκομεν. ἀεϊηάς ἢν κατὰ 
πὸ καῤτερὸν ἐμιβαλόμενοι ἴωμεν ἐπὶ ποὺς 
τυολεμίους. ἀδηϊηπς αυϊά πηδηϊζεί 5 
νεγθὶβ 11115 εἰ οὖν βουλόμεϑα ἡδέως δει- 
πνῆσωι καὶ νυκτερεῦσαι---ρμὴ δῶμεν αὐὖ- 
τοῖς σχολήν. Μιάες επἰπὶ Ογγαῃ 
νείρεγα ρτγοίεξξατη οσὰπὶ ἐχαγοίτα [εέϊ, 
15. ργίηο τη ηδ ΔΡρτγορί παῦδᾶγε ο- 
{τὶς Ποιξίατῃ, ἐσεὶ φάος ἐγένετο (εξὶ, 
χ8ὃ. ΤῬυρθιτατοποῖη Ὠοϊζίατη εἰ ἔτερ]- 
ἀατὶοπεπὶ οαπὰ ἴσα ἱποϊατείοεηςα δὰ- 
ξϊατῃ, αυδπη) ἀσημππίίϊανεταί Ογτγὰβ [6- 
δπΙΟὨΪἶ5 21. νετὈ5. δίψονσαι τε ἡμᾶς καὶ 
οὔτε οἰόμενοι ἥξειν οὔτε συντεταγ(εοένο; 
οὔσε μάχεσθαι, τσαρεσκεηωσμένοι, ἔσον- 
σαὶ εἰλημμένοι, ἸΌΠΟ ἔα  ΠΟἸΤΕΓ γε κ6- 
τεπῖθ Ουτὸ Χεηορῇοη αἰ]! ρεητ5 δί- 
486 εἰερδηῖεν Ἔχροία!:.) Ωκμοαάμ λοϑες 
εο »ηρεο, φμο ἀϊο παγγαίμν, ἔμραη: σορό- 
γιμιΐ, απίεφματε (ὐγγης ἐγηῤεοίμηι ζάσενε 
εϊεί, ἀοο ἡῤῥίμεμι Ἱάείμν Κμῖ{76 φοηεῦπε- 
“πον απ άμη. (Βοϊατα Τγάοτατῃ εἰ ΡΏτγ- 
Ξατηα ἄσσετη ποέξῖὰ δηῖε Ογτὶ δάνεη- 
τὰπΊ ἔαρα [εἐ Γπαθάἀυχηῆς πιειηογαν 
Χεπορῆοη.) 1εΐμαάς ποῖ (ας αῤῥα- 
γε, ΟΗΥ {α᾽171 ΤΠΊΓΩΙ φιἑαα7,7, Ποὴ 
ΟΥΓΟΥΕ ῥογοβ αἀϊσαπίωγ : ῥτγώ νει 
δε. απίε ἀιξέμτα ΑἹ (ξξ!. 21τ. γόνα, μὲ 
φωϊάατα (βῤγὰ ἱεγγόγε ἂς βμβογε) πϑὸ 
μρῥίϊοανε πεὸ ἥέβετε ῥοφίηϊ. δεηίφης 
114 αμρίογη οἴεσθαι δὲτττταὐχοὺς ΟΊ 

ἡπηε ῥγοδαγὶ ῥοίεβ. ΟἿΣ σηΐην δα 
φμῶ ἵπᾶφ αὖ τρῖτ1ο ῥαγασγαῤἧϊ ἀἄΐοωπ- 
ἽμΥ,) Μοὶ περεβαγία (δ φωοά αομην 
εἴεπ αἰ1α4) βηὲ, ὐϑνίέμι διωτυπώσεως οΥ΄- 
πιατΊ 7 οοηβμαηί,; γοῤέβπαης ἤαὸ 
Μεηπιοηΐα ὲ ογαΐϊο, μὶ τἰΐα ογιῖῖα σεν 6 
Μηβονῖσα εἰ τεφεξζαγία οἱάεαπέων, {4 
πηι {πες ἱπόρία οἱ ζγῖριάα. ϑδεά φεϊά 
“ες ἀρῥαγοί, {4 (ῥεξίαγε αὐ ογηα- 
ἐμπι, αἱ ῥιξίωγα φωμαείαπι ἰφέζον ἀεί εξῆε3 
ἡμν, σἱάδίμν ἀμ εῖον ἀοξεοῖ δ τα ἀγίϊβεῖσ' 
εχ γεο, δὲ ἱπολοανμηε οῤμδ, φηοα 7107 
ξοἤει ἀμ ἤδη σε δὴ ῥεγσελέ, αὐ εο[78. 
Ιῃ φαϊθα5 Ῥϑὸπε τἰαπὶ ταΐϊπὶ ἐχουῆη 
τηθ το διατυσπώσεως ἕαδια, ἴῃ ασυ δᾶ, 
486 ἴη46 8Ὸ ἰηϊῖο (εξιϊοηΐβ 28. αἰ- 
σαπίαγ, ΠΟ νεγα Πιδουῖσα εἰ πεοεῖς 
(ατὶὰ (εὰ εἰδητία α εΠ8 αβΠγγηδητὰτ, 
(εὰ ογπαπηεηταπι ἔδοτε δὲ νοὶ τὶ μῖ- 
δϊατάτα ἐχίθεγα, αὰὰ ᾿ἰεέϊου πὸπ ἔσα- 
αἴδίατ, {εἀ ἀεϊςέϊεῖασ. Θαϊά, ονίε- 
οτῸ τα Ἰεέϊοτ, ἀἰοὶ ροίζεῆ νότα ΠΙΠοΥ!- 
οὔτ εἰ Ππεοεδτγ τι ἴῃ ὨΠΟΣΙΟΙ πᾶγ- 
ταῖϊοπθ, πῆ ἤξθο Ομ], αδὲ ἄθηος “ 
Ρἤοη {εδλιοηα ἰῃίεργα 28. παιῖγαν 
εἴ ἴῃ ψεγθὶβ οἴεσθαι δὲ χρὴ--αὐσοὺς 
ΔΌΓΟρΙ, μὰ δὰ [υγαπγᾶπὶ Γαὶ τολὴν 
ἐμώχετο οὐδεὶς, ου}5 σδυΐία ἢῖα εγαΐ 
ἴῃ τοῦπ5 δῃΐϊεα πδιγαι 590 Ρδγναηϊγεῖν 
οΟηληΐᾷ εχ Πᾶίιτα ΓΕΥα ΠῚ ΠΟΙΏΙΠ ἢ ΠῚ5 
46 ναϊατὶ ἐταπίοσιρία εἰθραηϊθγηὰς 
Ομ εχ ργεῆα ἀἸοὶ ροῆᾳηι ὃ 

29. ἐν τοῖς 1. Ζοῃαιᾶβ σὺν ταῖς-ττὸ 
τοροέσπεροψε, ἀεἰπάε πορεύοιτο οσατα ΡΗΪϊ- 
Ἰεῖὶρῇῆο συεὶ!. ροῆεα καζςὰὼ Ψψύχος. 
οὐτὰ Ζοπᾶγα (πε). ἀεηϊααδ ἱππεῖς 
Ιάετιν ᾿ἰθεγ μαθεῖ. ἴῃ εοήετι ἄν ροΐξ 
ὡς ἃ οογτεξζοτγα ἔαϊτ ᾿πΙ γε ἢ. 

20. ταὐτὰ φασὶ) ἴἴὰ ρῖο ταῦσα 8.6» 
Ρῇαμὶ Ἑάϊτιο ρμοΐετγιοσ εἰ Πυΐξομίης-: 
Γοπῖᾶπᾶ. τὰ αὐτὰ ςαῦτα ποιῆσαι Φασὶ 
ῬΈΠΕΙ. Ουεϊξ, τπᾶγρο Θίθρἢ, τὰ αὐφὰ 
σοιῆσωι ᾧ. Φοπαταβ εἴ Ζειληϊδηᾷ; 

ΡΑ 



212 ΟΥ̓ΕῚ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΑ 

4 Ν : Ψ ς ς 4 

φευγόντων καὶ κατωλωμβανόντων ἑαυτοὺς, πυϑόμενοι 
Ἂς Ζ 93) Ν Ν 3 Ἄν ΘΑ ͵ Ἂς 

ϑιτὸ γιγνόμενον, ἔφευγον δὴ καὶ αὐτοὶ νὼ κρατος. Τὸν 
Χ » » Ζ ἊΝ “,7ὔ᾽ἅ ΄, } 

δὲ τῶν Καππαδοκῶν πτνι ἢ καὶ τὸν τῶν ᾿Αραβίων, ἔτι. 

ἐγγὺς ὄντως καὶ ὑποστάντας ἀϑωρακίστους κατωκαί- 

γουσιν οἱ ὑἘρδολνδΝ Τὸ δὲ. πλεῖστον ἦν τῶν ἀποθανόντων 

᾿Ασσυρίων καὶ ᾿Αραδίων᾽ ἐν γὼρ τῇ ἑωυτῶν ὄντες χώρω, 
3 Ἄ Νι Νι δ“ ε Χ Ν -Ὁ 

32 ἀσυντονώτωτω πρὸς τὴν πορείαν εἶχον. Οἱ μεν δὴ Μῆδοι 
Ν Ψ Ὧν Ν δυοῖν “ “ 2 ΄ 

καὶ Ὑρκώνιοι, οἱώ δὴ εἰκὸς κρωτουντάς, τοιαυτῶ ἐποίουν 
δ Ἄς ς Ἁ, “» Ἂς 4 ς δῶ ἐς κς 

Ἰώκοντες. Ὁ δὲ Κυρος τοὺς πῶρ εαὐτῷῳ ἱππεᾶς κατω- 
Ξ᾿. ͵ Θλὴδ Ὁ ᾿ς ᾽ τ κας »Ψ 

λειφ,ϑέντως πσεριελώυνειν ἐκέλευσε τὸ στρατόπεδον, καὶ εἰ 
Ἂς .“ 2 7 “ 7 ᾿ » ὡ 

τινῶς σὺν ὁπλοίς ἐξιόντας ἴδοιεν, κατωκαίνειν" τὸς 
« ΄ 2 ς 7 “ Ψ' ΒΞ 

ὑπομένουσιν ἐκήρυξεν, οπόσοι τῶν πολεμίων στρωτιωτῶν 
“ ς »“ ἽΝ Ἂ »» 3 " ἣν 

ἤσαν ἱππεῖς, ἡ πελτασταὶ, ἤ τοζότωι, ἀποῷερειν τῷ 
4“ “ ὩἾ Κ νι κων, - -“ 

οπλωώ συνδεδεμένα, τοὺς δὲ ἵππους ἐπὶ ταὶς σκήναϊς 
“ « Ἃ ἣν “ " 3 ἣ»" 

κατωλιπέιν" ὅστις δὲ μὴ ταυτῶ ποιήσοι αὑτίκω τῆς κε- 

Φαλῆς στερήσεσϑ αι" τὰς δὲ κοπίδως προχείρους ἔχοντες 

, δαυτοὺς, πυϑόμενοι)] Εχ (Οεῖξ, εἴ 
Ζοιιᾶτα αὐτοὺς Ῥτορῖας Ζειμδ : τῦν- 
ϑϑόμενοι εἰς ἀξ απφογεπίθαβ, αυϊὰ ταὶ 
ξετεγείατ, ἤτπα] εἰ ἀς παπῖϊο αἸ]αῖο 
Ὠοδίια πὶ δἀνεηϊθητ πη. 

ἀνὰ] Ηος εχ Ουε]ῇ. εἴ τηδτρίης 
ΘΙΈΡΏ. αἰ ἘχααΪ Πτῖὰ8. ρτϑεῖα]! να] ραῖο 
κοζώ. 

31. τὸν τῶν ᾿Αραβίων) Ῥτίοτετη δτῖϊ- 
ουϊατα ουτὴ Βτοάερο δἀάϊάϊς ϑίερῃα- 
πὰ5, εἰ εχ Βοά]. οὐπὶ ΠΙΟἢ ΠΙΌΠΟ 
Ζευπθ. ἴδαᾳαεῆς κατακαίνουσιν ἀεάε- 
ταηϊ τηλῦρὸ δίθρῃ, ροβτεπια Τεοη- 
οἷν! Εάϊτίο, Ζοηατγαβ εἰ ΟμεἸ]ῇ. ργὸ 
φΙώΌΌΚΤΕενουσι. 

᾿Ασσυρίων) Βυαάεξηῇβ ᾿ἸθῈγ ᾿Ασσύριον 
παὶ ᾿Αράβιον. Αἀ σλεῖσσον ᾿ῃτε]] δ 8 
μόρος. ἀεὶπάς τῇ αὐτῶν ΟΕ]. 

ἀσυντονώτατα) Ἑκά, ρῥτίπηεθ συντο- 
νώταταο στὰ ϑιερῃδηϊαπα ρτίοτγε 
ἄδηϊ : νεγὰπῇ ἐχ ΡΒ ΕἸ ρΏο, Οδδτίεὶ. 
εἰ Οπεϊῇ, ροίαϊς [δοπο] αν δατηο- 
ηἰϊὰ8 ἃ Βτοάδθο, συντομώτατα δταῖ ἴῃ 
Βυάεηπῆ. σχολαίτατα αὐοά τΓηΔΙΡῸ 
αἰταία 6 ΒαΙοπὶς ϑίερπαπίδηδ ο- 
“εηπαϊῖ, “6 νετῆοπε ΡῃΙ]εΙρῃϊ, υδὶ 
ἑεπίς αὐποίκα εχίϊαῖ, ἃ ϑίερῃδῃο 

οοηδέϊυπῃ εἶξε 14πὶ Τξοποϊανὶις τηο- 
παϊτ, . 

32. οἷα δὴ} ΑἸάϊηξ δ, Ταητπ ο- 
τηϊττ, Τεαυθη9. πρωσοῦντας ῬΙῸ κρα- 
σοῦντες εχ (αῇαὶ. Βιγ]. Ατρεηῖ, τεος- 
ΡΣ Ζευηθ. ἔβϑάεπιη ψαηίίηα οὐ Γὰ 
ΟΘαε! ἢ. σαῦφα ἐποίουν. 

τναρ᾿ ἑαυτῷ) Ζοπᾶτγδϑβ σὺν αὐτῷ, ἀξ. 
'πάς ἐκέλευετ δοιεν ἐξιόντας κατακαίνει 
Οαεϊξ, υδὶ Τὰπ|, Πἤπρτ. ἀποκφένοιεν, 
ΑἸάϊπα εἰ ϑῖερῃ. ἀσοκτείνειν ἀδηζ, 
5ε4 ποῆταπὶ καταπκαΐνεν εχ τηδιρίηα 
ϑιερῇ, τεοερὶς ᾿εοῃοϊανίαϑβ. 

ἦσαν ἱππεῖς) ῬΏΙΕΙΡ 5 ἦσαν ἢ ἱπ’- 
στεῖς νοτῖϊ : ἀεῖπάε καταλείστειν πο}, 
ἴςἀὰ καταλιπεῖν σοτγθέξατη. 

τοοιήσοι] Ν αἸἰξαῖατη ποιήσῃ εκ Οαε]ξ, 
ἀατηπᾶνῖς ετἰαπι. ΕἸΓΟΠεσ δά γε Ιετ. 
2. Ρ. 270. φΟΠΙΡΆΓαἢ 5 Υνἱϊ. 4. 34: ὅπον 
ληφϑεῖεν ὅπλα ἐν οἰκίᾳ, προηγόρευεν, ὡς 
πυάντες οἱ ἔνδον ἀποθανοῖντο. Ὀὶ Οοάϊ- 

(65 αυϊάδπ) ληφϑήσοιτο Ρτρξογαητ Οὐ ΠῚ 
ΕἸΌΠετο. [ιὰ 11.10.3. εἴ σινὰ λήψοιπο, 
σραηγόρευσεν ὅτι ὡς σολεμίῳ χρήσοιτο. 

στερήσισϑαι) 1ἴὰ εχ εοάετη Οὐε!ξ, 
ἀεάϊ ργο σσερηϑήσεσδαι. Ἄθβεον στι- 
ρεῖσϑωιν ὨδὈθΘῖ, : 
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ε »“-ὔ᾿ 5 ͵7 7 ς Ἁ Ν Νὰ 

(οἱ ἱππεῖς,) ἐν τάξει περιεστήσαν. Οἱ μεν δὴ τὼ ὅπλα 38 
Ψ ὝΥΝ " ΄ » ΩΝ “ "ἀπ δ γ70 

εχοντες, ἐρρίπτουν ὠὐπτοῷφεροντες εἰς ἐν χωρίον οσοιί εἐκε- 

Ὁ Ἀ “ ν᾿ ΑΝ ΟΝ 9 

λευσε καὶ ταυτῷ μξν. οἰς ἐπέταξεν, εκοω ον. 

ε ᾿ »“» » ͵΄ ε ᾽ Ν᾽ 7 »" 4, 

Ο δὲ Κυρος ἐνενοήσεν, ὁτι ἦλθον μὲν οὐτὲ σψῶ ουτεϑ84 
ἡ ν ἂν "7 Σ ᾿ " ἃ ἃ ν Ουγαβ θεν 

ποτ εχοντες, οὐνεξὺ δὲ τουτῶὼν οὐυτε στρωτευέσ. Θ. φῳι συνῶτον, ίεγνοβ οἂρ- 
"νυν "» » »5 Δ 7 7ἤ ἴϊνος ρϑίαΐ 

οὔτ ἄλλο «οιέὶν οὐδέν. ΠΕ Οὕ-- ροτηπηεᾶ- 
Ἢ 7 νῷ 2 - “ 53. δῇ {τ ἐ{ὰτὰ- 

χιστὼ καὶ κάλλιστα γένοιτο, ἐνθυμεῖται, ὅτε ἀναγ Κῆ τὴ φαταο, 

Ὁ“ Ὰ « ΩΝ πα 

Σκοπῶν δὲ, ὡς ἂν ταῦτω τ 

Πη8 συτὰ 
ἘΞ Μ ΄ ἐν Εν μὰ ν Ν Ῥγονιάει, αἵ 

Ὅασιε τοῖς στρατευομένοις ἐστιν, εἰνῶϊ Τίγῶ, οτζὼ κι σκῆη- (οοἷος ἴῃ 
“ ͵΄ ἈΠ Ἃ 3 "δὲ 75 μδΒοῆιρυς νης μελήσει, καὶ ὅπως τῶ επιτήδειω τσαρεσκευώσ μένοι κεηεραεη. 

»“᾿ - 7 » “" 9) ἧς: ᾿ 3) “ ἀϊ9 ͵ᾶτὰ 
τοις στρατιώωτῶις ειἰσίουσιν ἐσταΐϊ. Καὶ τοίνυν εγγω, ὁτι 35 

ΟΟΟ.- 

7 ψτ Ἢ » ᾿ , » ΟΝ “ο - 

τούτους εἰκὸς μώλιστῶ τὐώντων εν τῶ στρωτοπέδω νὺν Ῥϑῖοϑ ΠὈϊ 
ἀενϊηοιαῖ, 

-" ἃς μτ ς . » 5 
κατειληφῷ᾽ οί ὧν ἣν " διὰ Το ὠμφὶ συσκευασ. ἴων εχ εν" 

ΕῚ ,;: ΄ἿΝ » πὸ Ἂν 2 ͵΄ ὡἷἶ ν 

ἐκήρυξε δὺ, πώρεινῶι αντὰς τοὺς ἐπιτρόπους". εἰ δέ του 

τὰς δὲ κοπίδα -----τσεριέστησαν) Μ]- 

ἄδτατη τοεριΐστασων τηοηδηῖα ΕἸ ΟΠ ΕΟ 
τηυῖανὶ. [Ι͂ῖπ Αἰάϊπα ε τοτρίστασαν. 
Ἀάὰ ἰΙοοἱὶ ᾿ητερτίταῖοετα αἰϊψοϊά ἀδθεῖα 
νἰάετα τ Τιδοποϊανίὰ8. εἴ δι ἤδη 5 
ἄς πιεάξδηαϊ ταῖίοπε ναϊάθβ ἰῃΐεγ [8 
ἀϊρίαάϊαι!. ΠῚῈ ἀεεῆῖξ ρμυζαθαί οἱ μὲν 
οὖν ἱππεῖς τοεριήλαυνον τὸ στρωτόποδον, 
τὰς δὲ κοπίδας εἴα. σετία ἀξεῆξ οἱ ἱσ’- 
πες. Οοπίτα ϑίθρπαηιβ πιδὶεὈαΐ 
Ἱεεὶ σὰς δὴ κοπίδας, ἀαΐ οἱ μὲν οὖν τὰς 

κοπίδας. Τιεομποίανῖο ΝΥ εϊῆαβ εἰ Ηαῖ- 
οὨϊηοηὰς αἴξηῆ (υητ. Ζευλαβ, 
αἱ Ἰἰοσαπὶ δηυτη εἰς ἀοίεπάςθαϊ, 
ψεγθοταπὶ Πταξϊατατα (ὈΙῖο πιυΐᾶ- 
τάττῃ εξ ογεάς θαι, νεῦρα ἱρία ἰοῆρα 
ἀϊνετίο δηία εξ δοοὶρίεπάα, ααδηη 
ναϊρο ἕδξϊατη ἢϊ : οἱ τὰς κοπίδας ἔχον- 
τες Τὰαης ἢ}}}1 ποη εαυϊτ65, ἀα 8 
ργοοῖῆε τηδητίο, {εὰ ρεάϊτες Ογτῖ, 
σοτοηᾶ Οἰηρθηῖοβ οαῆτα Ὠοίιαπι {{|- 
ἑϊοίαας ρ]δάϊοβ τπεπίθβ. Θυο π|Π1] 
Ἰηερτιὰβ ροϊεγαΐῖ ἐχοορ τὶ. ΥΥ ΕἸ ΚΊ 5 
νεῖτοὸ ἀε μος ἴοοο αυϊά [επιϊγεΐ, ἤθη 
ἀϊχιτ. ΕἸ μόγὰβ τηοπαϊε ροβ νερὰ 
ἱππέας περιελαύνειν ἐκέλευσε ἴε4] ἀε- 
Ὀυϊῆς σὰς δὲ κοπίδας προχείρους ἔχον- 
σας ἐν τάξει͵ περιστῆναι. ϑεά Χεπο- 

ῬὨοπίεση νδιΐατα οὐαί] οηετη ἀνάκο- 
λουϑίᾳ τηα]υϊῆε μοί Ἰοπρίογεπι Ρᾶ- 
τεπιῃεῆη. Μιῃὶ νεέτοὸ υπΐοα ρἰδοεῖ 
ταῖϊο Γιεοποϊανίδηα, 4υδ ΡοΙ͂ ἔχοντες 
ἴ;[οτῖς οἱ ἱστοῖς; ἰίδαας νοσᾶρυϊᾶ 

ἰῆϑος δάάιάϊ ἱπίθτγι πὶ, ἀὰ πὶ 4018 πηθ- 
Ἰϊοσγεῦγ αἴεσαΐ πιϑά!ο Π8 ΠῚ. 

33. ἐκέλευσε] Οὐε]Γ. ἐκέλευς : ἀεῖη- 
ἄἀε Ζοπδγὰβ καὶ ταῦτα οἱ τεταγμένοι 
κατέκαιονς 

34. ἐνενόησεν, ὅτι] Ζοπαᾶταβ οὐ πὶ 
ῬὨΠΕΙρΡΏΟ ἐννοήσας ὡς. ἀεϊηάα νυ]ρᾶ- 
τὰ οὔσε ἄλλο οὐδὲν σοιεῖν αχ Οὐε]Έ, 

 οοτοχὶς Ζουηδ. ροίῖεα ὅπως ἄν κάλ- 
λιστα καὶ τάχιστα ταῦτα. 

ἐσαὶν, εἶναί τινα) ΜΙΏὶ ἐστι, παρεῖναί 
τινώ τηδρὶς Ρἰδοετεῖ, 

35. ἔγνω) ΤιοοηοἸανὶβ. ψνοὺς να] ὡς 
ἔγνω----ἔχειν, ἐκήρυσας δὴ γηλ]εὈδί [οτ]- 
Ρίατηῃ. [1446 τοί! πὶ ἤΟς Τηθγ ΓΤ 
Ρτφοεάδητςὶ {εξιοηὶ ροῖα5 εὔδι Γυῦ- 
Ἰαηρεηάατη. 

πούσου:] ΡΙῸ τοιούσους ἀἰδζαπη ᾿πίετ- 

Ριοΐαίγ Ζεαηθ. Ρῖὸ κχασειλῆῷϑαι 
Οδηχείασί 5 καταλελεῖίφαϑαι Ἰερὶ τηδ]ε- 
Ῥαι. Μιῆι νυϊραία ρῥ᾽άοεῖ, ασυδουπὶ 
ἄν Ἰαηέϊατη εποἷε ἤᾶης (επίεπιίϊατγα : 
σαΡ ΜΙ 1Υ1 171 σα γῖς πολ ἐγαΐ σδγο αἰ13}-- 
τηἱΐεσ. Οοπῖτα ἄν οσυπὶ εἰκὸς ἦν οορα- 
Ἰατὶ ναὶε δ εἰῆκα σατῃ Ζεαπίο. τὶ 
ΒοΑΙ. εἰ ὐδῦτ. ἦν οπγ!ταηΐ, 

συσκευασίαν)] Θαοά δήπαο εἡξηΐ ἴῃ 
ναῇς οο] ρει ἀϊα. οσουραῖ!, πεοὺ ἰᾶπὶ 
ΓαὈϊῖο δαίΐαρετγα. αἴ σείεῦ! ρος! ἤξητς. 
Θεααθῃ8 ἐκήρυξε ρτο ἐκήρυτας εχ Ουεϊῇ, 
τεσερῖς Ζεαης, ἀσίηάς τοὺς ἐπιτρόπους 
Φαντᾶς: 

Ρ4 
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Ν ΜΑΙ ν..35. Ἃἢ Ν᾿ ", ᾿ς μ» “"᾿ ᾿ 

Μή εἰη ἐπίτροπος, τὸν τορεσ[βύτατον ὥπὸ σκήνης᾽ τῷ δὲ 
» “ " Ν .. 5 Ὁ « Ν  ζυΣ 

ἀπειθοῦντι ππάντω τὰ χωλεπὼ ἀνεῖπεν. Οἱ δὲ, ορωντες 
Ν ὯΝ 7 εὐ ΝΕ» 

86 καὶ τοὺς δεσπότας τοειϑομένους, ταχὺ ἐπείθοντο. ᾿Ἐπεὶ 
Ἃ Ρ. »“""ν Ν ᾿ ΄ »"“ὥ 

δὲ τυωρεγένοντο, τῦρωτον μὲν ἐκέλευσε καϑίξσϑαι αὐτῶν 
' . 2 Ζ ὮΝ - " » ρ. »-»-" Ἂ 5 Ψ 

"ε Ὅσοις ἐστὶ πλέον ἢ δυοὶν μῆνων εν τῇ σκήνη τῷ ἐπιτήδειω. 
[ ᾽ Χ ,7 “ 5 ΣΑΣ δὰ Ν 53 
" Ἐπεὶ δὲ τούτους εἶδεν, αὖϑις ἐκέλευσεν, ὁσοις μήνὸς ἤν" 

Ϊ 

' 

Ὶ 

] , » Χ 7 ν᾿ 7 » ᾽ ν 
37γὲν δὲ τούτῳ σχεδὸν σύμπαντες ἐκωϑίζντο. ᾿Ἐπεὶ δὲ 

» 5) φΥ ἜΠ ὝΕΣ δὴ γ -ὖ 9) ΚΟ Ἂν 

ταυτῷ ἔμαθεν, εἶπεν ὡδὲ αὐτοὶς, Αγετε νυν, εῷη, ὦ ὧν-- 
ΠΠΠΠ: , « ἰφὰ Ἂς ᾿, Ἂς »“Ψ" ΕῚ »“ὦὡῳ ὼν 

Π! δρες, εἴ τινες ὑμῶν τὼ μὲν κακὼ μισεῖτε, ἀγωϑθϑοῦ δὲ 
) τὰ « ἊΝ νν 5 ἣν ΕῚ Ψ 

τινος τῦῶρ ἡμῶν βούλοισιϑ᾽ ἂν τυγχάνειν, ἐπιμελήθϑητε 
27 «“ἷ ᾿ ΕΣ »- -»“ ε ο-Ὁ 

προθύμως, ὅπως διπλάσιω ἐν τῇ σκηνή ἑκώστη σίτω καὶ 
ὧ Ζ ΝΥ συ ͵ » 3 ἐν 

ποτὰ τσαρεσκευώσμενω ἡ τοις δεσπόταις καὶ τοὺς οἰκέ- 
ἿΝ ἃ - Β" 5 » ὡς 3» ἈἉ 7 

τῶις, ἢ ἃ καϑ ἥμερων ἐποίειτε᾽ Κωὶι τάλλω δὲ ΄ωντω, 
ε ΧΝ "»“-ὕΜ" ΄ ν "»“. «ς ΓΜ ΡΥ 

ὁπόσω καλὴν δαῖτα, παρέξει, ἐτοιμνῶ «σοιεῖτε' ὡς αὐτίκω 
7 Ἂ ε ͵, Ν Μ“ Ν » ΄ 

μώλω τοωρέσοντωι, ὁπότεροι ὧν Ἀρωτῶωσι, καὶ ἀξιώσουσιν 
3) 3} 7 ]Ν ᾽ 7 (ει ε ΕΝ Ἐν ἘΠῚ 

ἐκπλεω ἔχειν τῶὐντω τῷ ἐπιτήδειω. Ἑῤ οὖν ἴστε, ὅτι 
Ψ' ἽΝ εἰ Ὁ Ε ἥ δέ 9 Ἂ Ὑ δ 

συμῴεροι ὧν ὑμῖν, ὠμεμπτῶως Θθεχεσισωι τοὺς ὠνόρως. 
- Χ Ν .“"ν Ε Ζ »“ 

880, μεν δὴ ταῦτα ἀκούσαντες, πολλὴ σπουδὴ τὰ σιαρήγ- 
τὰ "5 ε ᾽ ἰγ » ν. 7 

γελμένω ἔπρῶττον. Ὁ δὶ αὖ συγκαλεσῶς τοὺς ταξιάρ- 

χους ἔλεξε τοιάδε" 

δεσπότας] Ετδηΐ ἰριίαν ἐσέσροσιοι Ε}}} 
εγνὶ, υὶ τηϑαϊαὶ πογα πὶ νἱ οἱ 5 1Π 
Ἔχετοῖία ἐμ ρογεηταγ οἵ οαῇτίϑ, 

36. ἐκέλευσε] Οαεϊῇ, ἐκέλευε --- ὅσοις 
(5) --τιδυοῖν μηνοῖν. πη ἀς ὅσοις τεσερὶξ 
Ζεαης ἰῃ Ἰοσὰπὶ νυ]ρατῖβ οἷς, ΡΓΘ- 
δαηία Βτοάξθοο. 

ἐν δὲ σούτῳ] Ουε]ῇ, δὲ ογαϊτ ; φού- 
σοῖς Ἐαἀά4. ρτίπιβ οατὰ ΡΒ εἰΡΠο. 
τυάντες Ταπΐ. ΠῆΠηρτ. (ε]Γ. 

37. ἴΑγεσε νῦν) [τὰ οὐυπὶ Οὐεΐῇ. 
Ζευηε: ἄγετε σοίνυν Οὑτη ϑίερῃαπο 
γγεῖῆκε : λέγετε ποίνυν Τ᾿ ὰπτῖηᾶ, ἄγε 
φοίνυν ΑἸάϊπᾶ. αρίΐε πμπο ῬὮ ΠΟΙ ΡΠ 8. 

εἴ σινες] [ἰὰ ναϊπαίατη οἷ τίνες 6χ 
ΟΕ]. σογγεχῖὶς Ζεαπε, ἀεϊηάς μωλα- 
χοῦ τινος ᾿ἰδτὶ Βεοάθί. βούλοισϑ᾽ ἄν εἷς 

αχ Οὐεϊξ, ργοὸ βούλεσθε. 
σῖτα καὶ] [τὰ ἐὰπιὶ Ομεἰῇ. εε Ζοπᾶ- 

τὰ Ζεαης ρῖὸ σιτία. Οοπιράτζα [δέϊ, 

324. εἴ 38. ἀεϊπάε ΟΕ]. οἰκέταις καὶ 

σοῖς δεσπόταις. Ζοπᾶγαϑβ ἰαάανὶς Πΐπο : 
ἄγετε ὦ ἄνδρες, ἔφη, διπλάσια ἐν ἑκά- 
στη σκηνῇ σῖτα παρασκευάσατε, ἢ τοῖς 
δεσπόσαις καὶ ποῖς οἰκέταις αὐτῶν καϑ' 

ἡμέρων ἐσοιεῖτε. 
ὁπότεροι ἂν] 1απτῖπα, 5ιερῃαηπίαπα 

2. εἰ Ουε]ξ. ὁπόσε ἄν, ηυοά τερερὶξ 
Ζεαπθ: ἀεῖϊμάς ἀξιώσωσ, Εαά, ρζγ. 
ῬΒΠΕΙΡῃυ5 εὲ σαεὶῇ. 

εὖ οὖν ἴσπε) Ἰία σὰπὶ Βτοάεοὶ ΠἰΡ τ8 
οἱ σαεῖῆ. Ζεαπα ; δηΐδα ογαΐ ἴσσε οὖν : 
(εαεῃ5 συμφέροι εἴς εχ ᾿ἸὈτὶ5 ΒΟΑΪ. δὲ 
Οδδτ. ἀυέζατῃ εἴ γτεοαρία πῇ 18Π| Οἱ 'πὶ 
ἃ ϑιερῃδπο ἰῃ ἰοσὰπῃ ρῥτγίουβ συμφέ- 
ξ- 

38. ταξιάρχιου] Ουεϊ. ἴα {δχία 
ἱππάρχους δυο, γα] Ράγ ΠΣ ἴῃ τηδῖ- 

Βὶπθ. 



ΤΙΒΕᾺ ΙΝ. ΟΘΑΡ. 11. 2415 
Ψ Ἔ ἃ - ἉὉ 9] Εν Αὐ 

Ανδρες φίλοι, γιγνώσκω μὲν, ὅτι νῦν ἔξεστιν ἡμῖν 
΄ » 9 ζ ΓΤ ων Ν τῦροτέροις τῶν ἀπόντων συμμάχων ἀρίστου τυχεῖν, καὶ 

» 7 ΕἸ ων» »“᾿ Ὁ» 

τοῖς μώλῳ ἐσπουδωσι μένοις σίτοις καὶ πῆοτοις χρησιϑ ων" 
3 Ε 7) »“ οἰ. ἄς "7 Ν 9 » ὠλλ᾽ οὔ μοι δοκεῖ! τοῦτ᾽ ἂν τὸ ἄριστον τλέον ὠφελῆσαι 

. ὃ' ἂν ΩΝ »"» 7 ᾽ » » » ΕΝ 

ἡμῶς, ἢ τὸ τῶν συμμώχων ἐπιμελεῖς ᾧανηναι, οὐδ᾽ ὧν 
ε « 9 “, “Ἢ Ὁ" .« ΕΣ 

αὑτη ἡ εὐωχία ἰσχυροτέρους τοσοῦτον ποιήσαι, ὅσον εἰ δὺ- 
͵7͵ ᾿ς ἣν 7 Ὁ ᾽ Ὶ 

ναίμιεϑω τοὺς συμμάχους προθύμους ποιεῖσθαι. ἘΠ δὲϑ9 
“Ὁ ͵ ἊΝ « 

τῶν γυνὶ διωκόντων καὶ κατακαινόντων τοὺς ἡμετέρους 
ΤᾺ ΓῚ » ἴω νπ 

πολεμίους, καὶ μωχομένων, εἴ τις ἐναντιοῦτωι, τούτων 
7 “ἢ » »"» «“ ΟῚ ΄ ς͵ 

δόξομεν οὕτως ἀμελένν, ὠστε, καὶ πρὶν εἰδέναι, ὅ᾽ τί 
᾿; » .« ἃς 5 

πράττουσιν, ἠριστηκότες φαίνεσθαι, ὅπως μὴ αἰσιχροὶ 
Ν Ζ 5 “ ἜΡῚ Ψ 

μὲν φανούμεϑωα, ἀσϑενεέῖς δὲ ἐσόμεθα, συμμάχων 
» ΩΣ Ν »" 9 

ὠπορουντες. Τὸ δὲ τῶν πονούντων καὶ κινδυνευόντων ἐπι-- 
ον .“ » 3 ἝἬ ὦ ΄ ἂν ε ἃς 

μεληϑήναι, ὅπως εἰσιόντες τὼ ἐπιτήδειω ἕξουσιν, αὕτη ἂν 
« "»- «ς ͵7 Ρ 5 7 ε ΕΙ » ΕΝ Ν 

ἡμᾶς ἤ Θοίνη πλείω εὐφρώνειεν, ὡς ἐγώ φημι, ἡ τὸ 
» ᾿΄»-“ρ» ᾿ς ͵7 2 ΄ 9 

παρωχρήμω τὴ Ὑγάστρι χαρίσασθαι. Ἐννοήσωτε δ, 40 
“ « 3 ἘΕῚ 9 .Σ 5 ») ὰ εἐ» ο 

ξῷη, ὡς, εἰ μηδ ἐκείνους οὐἰσ'χυντέον ἥν, οὐδ᾽ ὡς ἡμῦιν γυν 
͵΄ 57 Ὁ ψ, τ ΕῚ 7 

προσήκει οὔτε πλησμονῆς πω, οὔτε μέϑης᾽ οὐ γάρ πῶ 
δ 5, 'ϑζ ἃ 7, 5 3 »ὺν 

διωπέπρωκτωι ἡμῖν, ἃ βουλόμεϑω, ἀλλ᾽ αὐτὼ πάντα 
“"“οὦῺὉ΄᾿ ΕἸ ΠῚ ΠῚ 7 “᾿ 7 Ἂς . ΓΥΣ 

νῦν ἀκμάζει ἐπιμελείας δεόμενα. [Ἔχομεν γὰρ ἐν τῶ 

γιγνώσκω μὲν] [4 Ἰἰδετ ΟΔΌτΙε} 15 
ΡΙὸ νυϊκξαίο γιγνώσκομεν Ὠδθεῖ, ασυοά 
δηῖες Ζεαηϊυτα ἀατηπανετας αδἰϊατῃ 
ϑιερῆδηαβ. ϑεαυξης ἡμῖν εἰ ἴῃ Βοαϊ. 
Οσυε!ῇ. εἰ Ἑάϊι. Οαθβαὶ. Βιγ]. σετεσὶ 
{τὶ εἰ Εἀά. ὑμῖν ἀδητ. 

σῶν ὠπόντων) Ουεὶ]ῇ, ἁπάντων πῶν---ι 
μάλιστα ἐσπουδασμένοις σίτοις. ΑὨΐς 
Ζευπίαπι εταΐ σιτίοις. 

σοῦσ᾽ ἄν] ΘπεἸξ, ἄν δοκεῖ σοῦτο--ονῦν 
τὴν εὐωχίαν. (εἀ ἴῃ ᾿ἰτυτα νῦν τῇ εὐω- 
χίᾳ τε(οτὶρίαπι εν. Ετίαπι τηδῖξο 
ϑίθρΡῇ. νῦν σὴν εὐωχίαν τείετί. 

σοσοῦτον] Εἰχ ἸἸΌτὶ5 Βτοάςοὶ εἰ ΟπεἸξ, 
δαἀάϊτατη 18Π| ΟἸ᾽πὶ ἃ ϑίερῃαμηο ; [ἐ- 
φυξδη5 δυναίμεθα ἴῃ Ουεϊῇ, εἴ ἃ οοτ- 
τοέϊογε : μιϊ5 δυνώρενθα εἴας [Ἃοτἰ- 
Ρίατῃ. 

39. νυν] ΟΕ, νῦν : ἀεϊπάς ἀπο- 
χτεινόντων ΒοαΪ. 

ὅδ᾽ σι, πρώτσουσιν] ἴῃ σὰς! εἴ σῶς; 
σρ. νυϊδαῖο ἴα ρτα {οτιρίο. 

“ονούντων}) (ΟὐΕΙΕ, κινδυνευόντων καὶ 
σονούντων. ἀθιηάθ Ἰηἰοτίαηγ να]ρο ρος 
ἐσιμεληϑῆνωι ῬτΟΠΟΙΊΘΏ φινὰ Οὰπ ἰἰ- 
Ὁτ!5 σαῦτ. εἰ ΒΟΩ]. οτη!ῇ, 

αὕτη ἄν] Οπεϊξ, ὧν οπηίῆε. 
40. δ᾽ ἔφη] Ουεϊξ, οτα!ῆο δὲ μαδεῖ 

ὡς εἰ μὴ ἐκείνους : ΕΣ δοάεπι νῦν Δηῖδ 
τυροσήκει Δ οοείῃβιί : Ιάεπὶ ροῆεα σὰπὶ 
ῬΏΠΕΙ, σαῦτ. πσὼ ἀδάϊε ρτὸ σότε, αυοά 
ἀδηγηδνὶς οὐαὶ δίερδηαβ. 

αὐτὰ πάντα] Ουε!ξ, αὖ πάντα. ῬὨΪϊ- 
Ἰεϊὶρῇ5 ταῦτα πώντα ἐΧρτεῖῆι. 
Ἔχομεν γὰρ) [τὰ Οπεϊξ, ἃ σοτγεᾶο- 

τὶς τῇδπα, ἵπ (Ἔχία εηἰπ ε δέ ; ἴε- 
αυδηβ ἴσως ϑίεραπαβ δά ϊάϊι εχ 1{- 
Ὁτὶς ΡῃΙΠ]εἰρμὶ εἰ συεὶξ. Ροΐεα παῖς 
στοἰήσαντες ΟὐΟΪ , 

4 



2τό ΟΥ̓ΕῚ ὈΙΒΘΟΙΡΙΙ͂ΝΙ͂, 

τς ξ ΄"“-΄ᾧ΄ »"ὍἪ» τε 

στρατοπέδῳ. πολεμίους πολλωπλωσίους ἡμῶν αὐτῶν, καὶ 
7 Ψ ἃ 7 3 3) 

τούτους λελυμένους᾽ οὺς καὶ φυλάττεσϑαι ἴσως ἔτι 
Ψ Ἷ ε΄ εὐ ς Ἄ ᾿ 

προσήκει, καὶ φυλάττειν, ὁπως ὠσι καὶ οἱ ποιήσοντες 
« .- ᾿ς 5 ΄ " ς Ὁ, - «ς -“ ΨΜ 

ἡμῖν τῷ ἐπιτήδειω. Ἐτι δ᾽ οἱ ἱππεῖς ἡμῖν ὕπεισι, Φρον- 
ἘΔ τ .« ΟΡ ἃ Ω) 3 

τισῷ τοαρέχοντες, ὀἥου εἰσι" κων ἔλθωσιν, εἰ παρωμε- 
ρ. « ἱδὴ 27 »οὦ »ΞΖ,.Ψ« ΄οω »ῪῸὉὋ 

41 γουσιν. ὥστε, ὦ ἄνδρες, γυν μοι δοκε! τοιοῦτον σῖτον 
΄ 9 δεὶ ς ΩΣ τὰ "Ἢ Ν ς “7, 

προσῴερεσ. οι Θειν ἡμῶς Ἀφι τοιοῦτον ΖΌΤΟν, οἥγοιον τίς 

57, ᾽ Ψ ὌΥ ἣ ἊΝ ͵ “ ͵ὔ 

οἰετῶι μώλιστω συμῴϑορον εἰνωι πρὸς τὸ μήτε ὕπνου, μήτε 

42 ἀφροσύνης ἐμπίπλασϑαι. 
᾽) δὰ Ν ͵ » Ν 

Ετὶ δὲ καὶ χρημωτῶ ἐγὼ 
“ δ “ δες οὐ “ ", τς [ἜΣ ᾽ 5 .Ὁ 

οἰσῶῷ ὁτι πολλῶ εν τω στρατοπέδῳ ἐστιν, ὧν οὐκ. Ὑνοω 
ε ᾿, ς.ς -οὦ "»"ον »“»Ὃ ΕΣ »-- 

ὅτι δυνωτὸν ἡμῖν (κοινῶν αὐτῶν ὄντων τοῖς συγκατειλη- 

Φόσι) νοσφίσασϑαι, ὁπόσα ὧν βουλώμεθα, ἀλλ᾽ οὔ μοι 

δοκέ; τὸ λαβεῖν κερδαλεώτερον εἰνωι τοῦ, δικωίους ᾧωινο- 
κ ΕἸ χ ͵7 »“ Ο 3) ἴω »“ὉΨ 5» 

μένους ἐκείνοις, τούτῳ πειρωσοῖωι ετὶ μώλλον ποίειν ὠυ- 
δ ἢ Ν »““ » 7) ς »“᾿" 

Αϑτοὺυς ἢ γυν ὠσπώζεσϑαι ἡμῶς. Δοκεῖ δέ μοιγ᾽, ἔφη, 
-“ὕ΄ψ. Ἂς ΄ » ΙΝ 5) ὥ ᾿ 

καὶ τὸ νεΐμωι τὰ χρήματα, ἐπειδὼν ἔλθωσι, Μήδοις καὶ 
ε Η “ γ “» Φ. δὰ 

γρκανίοις καὶ Τιγράνη ἐπιτρέψναι κἄν τί μεέϊον ὑμῖν, 

δώσωνται, κέρδος ἡγήσωσϑθαι" διὼ γῶρ τὰ κέρδη ἥδιον 
Ἐ ἂν “" ᾿ς, Ν ᾿ “» Ἂ" 5 

Α4ημῖν παράμενουσι. 1 μεν γὙῶρ νυν πλεονεκτήσωι, ολι- 
Ἕ δ ς »"ὋῬ᾿ Ν »“»Ὃ" Υς ᾿, ΝΥ »-»-ο 

γοχθονιίον ον ήμειν τὸν πλουτον σωρασχιοι" τὸ δὲ, ταύυτῶ 

᾿» 5 -“ Ζ 'Φὲ .“ « »Ἥ 7 

προεμένους, ἐκείνώ κτήσασιωι, ὁγεν ὁ πλοῦτος φύεται, 

οἱ ἱσισεῖς) τς σα] Γῇ "οἱ ΟΕ]. οπλῖ- 
ἢι, εἰ ἀεῖπαε ἢ τσαραμένουσι [αρτὰ (οτὶ- 
Ρίαπι, αυ8 οἷ Ἰεέϊτο Εαά. ρζ. ροίῖθα 
ἡμᾶς τοροφέρεσδλαι δεῖν ; ἀδηϊας ἄν σι 
συμφορώτατον εἴη, 40 Ἰεδξϊο εἰἰὰ πὶ ἴῃ 
τηδγρῖης δῖερῃ. εχῆδσί, τὶ πίῳαθ τηᾶ- 
δ15 Ρίασει. 

41. ἀφροσύνης} Θυξε ρΡοία πῇ πὶ πλῖυ τα 
{οἷειὶ σοηΐεδααϊ, υἵ Τοπλητι5. ατοτατθ 
οἷδι. ἐμπίμαλασθαι ἴῃ Οπεῖϊῇ, εἰ, [κα 
σοττεέτζατη. 

42. ἐγὼ οἶδα ὅ-ι} ΗΠ|5 οὐ 5 (ΕἸ, 
πολλά ἐστιν ἐν τῷ σαρ. 

οὐκ ἀγνοῶ) Τᾳηῖ. ἀκούω. Βτοάθὶ εἴ 
Ουεϊξ, Ἰἰδεσ καὶ οὐκ ἀγνοῶ. Τῃ Ουεῖ. 
ξαυεηβ αὐτῶν ἃ σοτγρέϊοτα ἔαϊς (ῸΡ- 

Ρ] εἴα ΠΊ. 
συγκατειληφόσι] Ουεϊ, καςειληφόσι 

--ὁπόσα βουλόμεθα. 
ἐκείνοι:) ὰπι. ΑἸά. 1ῆηργ. φαινομέ- 

νους, ἐκείνους (ΑἸά. ἐκείνοις) τούτῳ. ῬΏϊ- 
Ἰεὶρῇι5 οὐ! ἐκείνοις ἐχ ργείπε αὐσοὺς 
σούτῳ τοειρᾶσθαι ἔτι μᾶλλον τυοιεῖν, 
ααξ Ἰρία εἱὰ Ἰβέξιο σσαεϊῇ. σα δπὶ νὰ] - 
δΑτὶ τούτῳ τσρίασϑαι ἔτι μᾶλλον αὐτοὺς 
Τὰ τα! νεγθογατη ἰᾶπθῃ ογαϊπα 'π|- 
ΤΓησίαῖο. 

43. μοιγ᾽» ἔφη] Εχ Ουεῖϊῇ. γε δα ἀ!- 

τὰπὶ ; ἰάδπι ᾿ἰθετ καὶ ἤν σι--οὴγεῖσθαι" 
ἤδη γὰρ [εἀ διὰ ἴαρτα [οτῖρῖο. ϑθααδπβ 
ἡμῖν οοτγρέϊοσ ἱὰρρίονίε. 



ΤΙΒΕΕΒ ἸΝ. ΓΆΡ. ΠΠ: 417 

Δ. « 55, »“᾿ ἫΝ » οἰ δή 4. ὧν Ν 5, 

τοῦθ΄, ῶς ἐγὼ δοκῶ, ὠεννωότερον ἡμὶν θύνωϊτ ὧν τὸν ὁλ-- 
» »-ζ « ΄ 

βον καὶ πᾶσι τοῖς ἡμετέροις πωρέχειν. Οἴμαι δ᾽, ἔφη, 45 
ΕΝ « » Ρ; - 2 -“ ΝἾ Ν: ᾿ 7] 

καὶ οἰκοὶ υμῶς τουτοὺῦ ἐνεᾷεν ὠὡσᾷἥειν, Κῶι γαστρος Κρειτ- 

“ Ἢ ΄ - ΄ «5 3) δὲ “ ἃ Ψ 

τοὺς εἰν Ἀφὶ κερδέων οὐκώιρῶν, “, εἰ σοτε εοί, θυγῶϊ- 

μεϑα αὐτοῖς συμφόρως χρήσϑιαι" ποῦ δ᾽ ἂν ἐν μείζοσι 

τῶν νὺν παρόντων ἐπιδειξαίμεϑα τὴν παιδείαν, ἐγὼ μεν. 

οὐχ, ὁρῶ. 
ε ,. «“ ΑΝ -Ὁ ᾽ »“., ΝΕ 7 ὉΡΤΙΝ 

Ο μεν οὕτως εἰπε συνειῖσπε αὐτῶ Ὑστωσπας, ὡνὴρ 46 

Περσής τῶν ὁμοτίμων, ὧδε. 
Ν ,ὔ ΕἸ “ὁ »ὕ ἍΨ 

Δεινὸν γῶρ τ ὧν εἰῆ, ὦ 
᾿Ξ πος Ψ ͵ Ἂ 7 57 »" .“ 

Κυρε, εἰ ἐν ϑήρω μὲν πολλώκις ὠσίτοι κώρτερουμέν, πὼς 

«)ηρίον τι ὑποχείριον ποιησώμενω, καὶ μώλω μικροῦ ἴσως 

ἄξιον" ὄλβον δὲ ὅλον πειρώμενοι ϑηρῶν, εἰ ἐμποδών τι 
7 ᾿ Ὺν» εν Ὁ ΕΝ “ Χ » Η ͵΄, 

ποιησαίμεθα γενέσθαι ἡμῖν, ἃ τῶν μὲν κωκῶν ἀνϑρώ- 
97) -Ὁ 75 "»" 7 » δ 4 

Ζ Ων ὔρχει, τοῖς δ ὠγωϑ οἷς πείθεται: οὐκ ὧν πρέποντῶ 

44. τοῦϑ᾽ ὡς} ἴτὰ οὐτὴ ΑἸάϊπα δίθρῃ. 
εἰ νείκεα. Εχ Οαε!ῇ. τοῦτο ὡς ἀεαὶξ 
Ζευπε ; τοῦτ᾽ αὖϑ᾽ ὡς ]αηῖϊ. 

ἀενναόσερον)] ἴπ ἰἰὐτο Βτοάθει εἰ 
Ουε]ξ, τυλειόσερον εἴ : [εἀ ἴῃ Οαεϊ, 
νυϊξαία ἵαρτα {οτρία εχῆϊαῖ. ]Ἰάδτη 
ΠΌεγ Γεααθὴ5 ὄλβον ἀξάϊτ ρῖο τολοῦ- 
Τὸν. 

45. τούτου ἕνεκεν] Ουε]ῇ. σπούτου 
ἕνεκα, [εὰ τεξεϊα8 ἰάδγη κερδέων ἀκαί- 
ρων [αὐδίτιῖς νυ]καῖο ἀκαίρων κερδῶν, 
εἰ ἀεϊπάδ εἴποτε ρῖὸ ὁσότε. 

τοσοῦ ὃ ἄν ἐν] ΐεος εἴ Ἰεδῖο ΡΏ]1Ε]- 
ΡῬὮΪ, διερῆδῃι εὐ σαε!ῇ, πῇ αυοά ἴπ 
Ουεϊῇ, εᾶ ἐσιδειζαίμεϑ᾽ ἄν. ΑἸάϊηδπι 
ὅσῳ δ᾽ ἄν ἐπὶ μείζοσι ἀυτὶτηατη τενο- 
ςανϊξ ουπὶ Ζεαηῖο Υ εἰίκε δὰ ὅσῳ ἴῃ- 
τε] Πρ η5 σρόπῳ, Ταπίῖϊπα ὅτῳ δ᾽ ἐπὶ--- 
ἐπιδειξόμεϑα. Ἑαπηυϊάεπη ὅπου δ᾽ ἄν 
τη Δ] τα. 

46. Ὕστάσπας) Ουεῖί. Ὕσσάσσης 
τεοερῖε Ζευπε. 

γὰρ τ᾽ ἄν) ΕΠ ρτο γέρο τοι ἄν, αἵ μὲν 
π᾿ ἄν ἀρυὰ Δτίοοβ. ἀείπας σποιησόμε- 
3) τηλ] πὶ οτ ρία τη. 

ἐμποδών τι τοοιησαίμε } Δὰ σι ἰη- 
Ε]Πρὲ χασά. ϑεὰ ρῖοὸ τοοιησαίμεϑα 
τ Δ] 1τῇ Δ᾽ 1αἃ νεγθαπ Γοτρίατα, αυοά 
Ραίποπεη ἤρηϊδβοάᾶτεῖ, φυᾶτη ρδιτυΓ, 
41 ουριάϊαῖ! 5 ᾿πάα]ρεῖ, αὶ δὉ 
εὐἀεηάϊ Ὀϊθεηάϊαᾳμα. εἰ μαρεηάϊ ἰμ1- 

ἀϊπε ᾿ἱπηροσατὶ ΠΌῚ ρδίζαγ, 
οὐκ ἄν τυρέποντα) Ψυϊξο ἸερίτυΓ 

τοείϑεσαι, οὐκ ἄν εἴο. αἱ ΤΠ δοηο]. μὴ 
Δηΐθ τορέποντα ἀεοῆε {α! ρ᾽ σα ῬδίαΓ. 
Οὐ ἴαπι ἱπμαπηᾶηδ Οσοατχης Ζέμ- 
ΠΙὰ5. αἴ πδηςσ Ε)ὰ5 Ορὶηϊοηδῖη πΟη 
(οἱατα τα πγεγαγῖὰπη εἴ ρετ Περί νο- 
οατεῖ, εὰ νῖγασι δϑγερίαπηῃ εἴ ἀς Χα- 
ΠοΡὨοπία τλυϊίο ΠΊΔρῚ5 τηδτίτ τῇ οἴ- 
ἴᾶτη (Ὀπηπῖαῆδ ἀϊσογεί. Θυο ἰἱρίο 
οτἰτηϊης [4τ|5 οἴ επαϊ, Π1Π1]} (6 ἴῃ μα- 
75 Ἰοοὶ ἐεπίεητία οὐαΐααε σοη]απ-, 
δϊοπα βγαπγηϊαίϊοα νά θ, Αἴ εηϊηι 
νψεῦο πιδηϊΐεαπη εἰ σετίαπιὶ ε ΔὉ 
1ηἸτῖο δεινὸν γὰρ τ᾽ ἄν εἴη ἴααε 84 νετ- 
Ὀ8 τοῖς δ᾽ ἀγαϑοῖς τσείϑεται εἴϊε ἀτρὰ- 
τηςηζβί πε ΕαπΠ|, 486 ἃ ΠΊΪΠΟΓΟ 
Ρτοσεαϊι δά π|8}05, εἴ πηθι ὈΓᾺ ΠΊ ρο- 
{τετῖ 5. γι Οἢἶβ5 εἰ ὄλβον----ϑηρᾷν πσοιη-- 
σωίμκελλα ἃῸ εοάεπῃ ἰμἰτο σοπτείποτΐ δ 
τεβὶ. Οὐοηίτα ἰπ νυΐρατ! ἰεδτοης 
τηεπηγατα δἰ το ΠῚ ἃ ρτὶογα ν᾽ ΟἸ Θμασ 
αἰνα!πιλ δα]πηρίταγ νεγθῖ οὐκ ἄν 
τορίποντα----σοιεῖν, ἴα 6 ἰτἃ ΟΥ̓ 5 ἃτ- " 
Βατηδηςδί ΟΠ 5. ν]5. Ρἰδηθ ἐνθυττ εἴ 
τοΠ]τατ, Θαυοά ουπὶ εἰ Κι τεξὶς 
εἰ δουίς [δηΠῆξε, καὶ αηΐα οὐκ ἄν ἴῃ- 
Γἐτεπάστη εἴδξ Γαΐριοαΐα5 εα, ΜΙῃὶ 
οὔκουν τορέποντ’ ἂν ἡμῖν Του] θεηήαηῃ 
ν]άεθαίασ. [ἱπίεγιπ ἀϊνίποης {εη- 
τεπίαγαπι ἰοοσπὶ δάϊανατε αάα!- 



518 ΟΥ̓ΉῚΙ ὈΙΒΘΟΙΡΙΙΝΩ͂ 

ἜΓΡΥ ΒΝ. ΜΝ » : ὍΣ διὰ , 
47 ἥμιν θοκοίήμυεν ποίειν. Ο μὲν Ὑστασπῶς δὴ οὑτῶ συν- 

-Ὁ ε ΔΕ αὶ , -“ : ἃ ων 

εἶπεν" οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ταῦτω συνήνου. Ὁ δὲ Κυ- 
τ Ὑ Ὶς 9] » νι ς- Ἐς, οω - 

ρος εἶπέν, Αγετε δὴ, εῷη. ἐπειδὴ ὀμιόνοουμεν τῶωυτῶ, ὥεμυ- 
5 Ν ,κ " τᾷ - “ὼ᾽΄ Ψ 

ψατε ὥσπὸ λόχου ὥεντε ἄνδοας ἑκώστος τῶν σπουδωιοτώ- 
ὯΝ ν δον ἃ 3- φ ΗΝ ψ' 

των᾿ οὗτοι δὲ ταεριϊόντες, οὺς μὲν ὧν ὁρῶσι ταορσύνοντως 
ὌνΑ 3 ᾽ ᾽ 7 δ »  Ν Ε » 

τῶ ἐπιτήδειω, ἐπ ινουντῶν" οὔς δὲ ων ὠμέλουντας, Χο- 
7 Ε ΄ ἊΝ ς 7 -“ Ἁ 

λωζόντων ἀφειδέστερον, ἢ ὡς δεσπότωι. Οὗτοι μεν δὲ 

ταῦτω ἐποίουν. 

ΟΑ δ... 1}. 

Ῥετγίαγα τα 
τεβ εαυε τὶς. ἡ 

ΤΩΝ δὲ Μήδων τινὲς ἡδὴ οἱ μὲν, ἁμάξας τπροωρμη- 
ἀεοετηίιας. μένως κωτωλωβόντες καὶ ἀποστρέψαντες, προσήλαυνον 

μέστως, ὧν ἐδεῖτο ἡ στρατιὰ, οἱ δὲ καὶ ἁρμαμάξας γυ- 

γωικῶν τῶν βελτίστων τῶν μὲν γνησίων τῶν δὲ καὶ πωλ- 

λακίδων, διὼ τὸ κάλλος συμπεριωγομένων" καὶ ταύτας 

2 εἰληφότες τροσήγον. 
Ν ΕἸ }ὴ "4 5») Ν 7 

τήν Ασίων στρατευόμενοι, ἔχοντες τῶ πλείστου 

Ψ' ἡ 3} ᾿. ἜΝ ς ᾿ "Ἶ 

Πάντες γῶρ ἔτι καὶ γυν οἱ κατῶ 
57) 

ἄξιω, 
᾽ ΄ « "»“ Υ̓͂ ἘῊΡ νὰ » ἃς 

στρωτευοντῶι, λέγοντες, οτέ μώλλον μώχοιντ ὧν, εἰ τῶ 
," 7 ᾿ 4 ὟΣ Ξ" 

φΦίλτατω παρείη" τούτοις γάρ ᾧασιν ἀνάγκην εἰν! προ-- 
7 » φ " Χ Φ' « 5 βιὰ ὡς ε ἣς 

ϑύμως ἀλέξειν. Ἴσως μὲν οὖν οὕτως ἔχει" ἴσως δὲ καὶ 

47. Ὁ μὲν] Θπε!ξ, ὁ μὲν οὖν Ὕστά- 
σηης οὕτως εἶπεν τεσερὶξ Ζεὰπα : ἰάδπὶ 
᾿ρεν ἀεϊηάς ἄγε δὴ----ὁμοοϑυμοῦμεν, [δὰ 
ΠΟΥ ἸΟΥ ὁμοσνοοῦμεεν ἀξά!ξ. 

τυέντε ἄνδρας) Οὐ], ἕκασσος τοέντε 
ἄνδρας. 

τυορσύνοντας} ῬτΟσαταΠίε5 οἵ ἃρρᾶ- 
ταῦῖεβ σοτηγηδαΐατῃ ΟἸ θα 486. 

οὗς δ᾽ ἄν! (σαίζ 10 ῥεῖ πηὰβ. ἄν ΟΠΊ]- 
ἤε, φυοὰ εχ Εάά. ρτ. εἰ σε], τανο- 
σανὶς Ζευπ6. 

1. καταλαβόντες) [ἴὰ ΡΥοὸ κατάλαμ- 
βάνοντες συ]. ἀεῖπάθς τἀδπὶ οὐ πὶ 
Φαπιϊπὰ εἰ Ζοπατίὰ δεῖται στρασιά, 

καὶ φσολλωκίδων] ἴϊτὰ οὰπὶ ϑῖερΠᾶ- 

ποιοῦσιν αὐτὼ τῇ ἡδονὴ χαριζόμενοι. 

8. Ὁ δὲ Κῦρος, ϑεωρῶν τὰ τῶν Μήδων ἔργω καὶ Ὕρκω- 

ὯὩ0 εἱ Οσυεῖξ, Ζευπίαπα: {εὰ Εάά. 
Ρτίπιεξο καὶ ἀτῖα γνησίων οΟἸ]οσΔΏϊ, 

καὶ ταύτας) (οραΐατη Οπεϊῇ. οαιὶ- 
ῆι, 

2. ἀλέξειν] 1τὰ ρτο ἀλεξεῖν εχ ΟπΕΙΕ, 
Βα ρΙοοπετη ΧΕΠορ που ἀθ Α ἤατὶ- 
σοτὰπι ἰυὈΙάΪπα δααϊταγ Απυπηΐαπα8 
ΕΧίγεπηο ᾿ἰΌτο 23. ἐἤώμως, Ἰπααϊί, 
ίογίφμο (οἰμὲϊ τη ζεπου θη ἀοργεφιε δον- 
ἐοηΐ φταμἰμάϊηε ῥεϊΠοη ῥγο οριδμς 
φεΐγεε αὐ οί (σι ππαϊτίποτῖα ῥίμγα ὐεὐ 
ῥαμοα. 

φῇ ἡδονὴ] Ταπί., [πηρτ. τῇ οπηϊί- 
(απῖ, 

3. ϑεωρῶν Ηοσ ΡῖῸ δρῶν ἀεάϊε 



ΓΙΒΕᾺ ᾿ν. ΠΑΡ. Π|. 21 
, ε Ν δὰ 5 « Δοον Ν Ν ΝἾ 

γίων, ὠσπερεὶ κατεμεμῴετο καὶ εὠὐτὸν κωὶ τοὺς σὺν 
ἘῊῪ δ ἐπ δὰ “»" Ν ᾽ν ᾿ς Ἅ μὰ 

αὐτῶ, εἰ οἱ ὠλλοι ὧν τουτὸν τὸν “χρόνον ἀκμάζειν τε μωλ- 
- “Ὃ'᾿ εὐῷ »" ἤν Δ ΡΟΝ ἈΝ 5 

λον ἑαυτῶν ἐδόκουν καὶ προσκτάσϑαί τι, αὐτοὶ δὲ ἐν ἀρ- 
΄» Δ ς » λ ᾿ς δὰ 5 Ψ τ 

Ὑοότερὼ χῶροι ὑποκατώμενειν. Ιζωι γῶρ δΉ οἱ ὠπώγοντες 
3 ν 4 7 ἘΝ. δ᾽ Ἢ 3 ΄ 

καὶ ἀποδεικνύντες Κύρῳ, ὧν ἥγον, σώλιν ὠὡπήλαυνον, με- 
93] 7 

εἐφωσαν σφισι 
7ὔ “ δ ἀντ » 9 ΝΣ 7 

τροστετάχϑαι τοοιεῖν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων. Δωκνόμενος 

΄ ἊΣ 57) “ Ἶ 

ταδιώκοντες τοὺς ἄλλους᾽ ταῦτα γῶρ 

Ν ς -“᾿ ἂν 7 »"“᾿ Ν ε ᾽ Ε 

δὴ ὁ Κυρος ἐπὶ τούτοις, ταῦτ μὲν ομῶς κατεχώριζε 
7 Ὰ ᾿' ἃς ζ Ν ΣῈ - 

συνεκάλει δὲ πάλιν τοὺς ταξιάρχους, καὶ στὰς, ὅπου 
3, - με ᾿ Ν Ζ μὴ ᾿ 

ἐμελλεν ὧν ἐξωκούεσθαι τῶ λεγόμενω, εἰ7τῈ τάδε" 
.; ᾿ ΝΣ, 15 . Ζ ΄ἷ »ἭἪ 

Οτε μὲν, ἄνδρες Φίλοι, εἰ κωτάσχοιμεν τὼ γὺνᾳ 
7 ν᾿ Ν ὮΝ τ ΄ ᾿ ἊΝ τιροζραινόμιενα, μεγάλω φρδιχήκον αν Ππέρκίων: ἀγωθὼ 

γένοιτο, μέγιστα δι ἂν εἰκότως ἡμῖν, δὲ ὧν πρώσσεται, 

τάγτες, οἴμιωι, γυγνώσχοριεν' ὅπως δὲ ἂν αὐτῶν ἡμεῖς 

κύρη γενοίμεθα, μὴ αὐτώρκεις ὄντες κτήσασϑαι αὐτὼ, 

εἰ μὴ 

τδω . 

3 Ε “ « Ν τ ων 3 νιν 3 τ 

ἔστωι οἰκεῖον ἱπαικὸν Περσωις, τοῦτ εγὼ οὐὑκετι 
»-Θ Ἃ, ὡς 93] Ε) ς »-Ὃ᾿’ἜὋ ε ΄ Ἔννοειτε γὰρ δὴ, εῷη, ἔχομεν ἡμεῖς οι Περσῶι 5 

ὅπλα, 

ΘΌεἸ. ἰάεπα ἀεϊηάα ὥσπερ---καὶ αὐὖ- 

σὸν---- σὺν αὐτῷ: υπάθ καὶ τεσερὶξ 
Ζευπεα. 

εἰ οἱ ἄλλο 1αηϊ. Ἰπηρτ. ὅσι εἰ οἱ 
ἄλλοι ἄν. ϑεὰ εἰ δεῖ αὖ Αἰάϊπα : 
ἄν αὐεῆξ τηδϊεῦαι ϑίερπαηυς, εἴ δὰ- 
ἑχοτιταίε Βοάϊ. ογηϊῆς οατὰ ΗατςοΠίη- 
ἴοπο γεϊῆζε : ἀνὰ σποῦτον σὸν χιρόνον 
οογροθας Μαυτγείαβ. Ἑαυϊάσιῃ το]6- 
τανὶ, [δάξδηίε εἰἰαπὶ ΑΡγείοῃιο δά 
Ταυογά. Ρ. 716. 

ὑποκατωμένειν] σσπε]ξ, ὑπομένειν. Α- 
ἨοαΌΙ ἀργωδεστέρᾳ (οτἱρίαπι ἀπηοῖδ- 
νὶ ϑιίερῆαπαθ. (Οείεγιπη ἀκμάζειν 
ὙΙΞΟΓΟΓΩ σογροσὶβ σαυτῇ Ρῥτοτητ τὰ πα 
81 πη δἰ ἔαξιογαση “Πρηϊβοῦτα, ἅτρα- 
τηθηΐο ἔππὶ νϑγθᾶ ἐν ἀφγοτέρᾳ χώρῳ, 
408 ἀϊξϊα ἴαπεὶ αὐ ἴαρτα ἐν μισϑοφόρου 
χώρᾳ εἶναι, Ποσ (δῖα αὶ τὴ (μῴόμάενε 
δέσ εἰ ἐρπανὶς ασορρίεγὰ γπαὶϊο σἹάοδέ- 
2,2. 
εν ἀπάγονσες)] ΟὈραΐαη οκ Ουεϊξ. 

“- -“ “ Ἂς ͵ ἀπ τἋ "7 

οις δοκοῦμεν τρέπεσθαι τους πολεμίους ομοσε ι0»- 

ΓΒ] απχὶε Ζευπε : ἰάεπι Ἰἰθεγ σφίσιν 
ἔφασαν τετάχϑαι (ςοττεξτυτη πρόστετ. ) 
Βαδεῖ, ἀεϊπάς δακνόμενος δὲ----τὰ μὲν 
ὅμως. 

ἔμελλεν ἀν] Ουεὶῇ, αὐσοῦ ἔμελλον 
ἀκούσεσθαι τὰ βουλευόβενα, λέγει τάδε. 
Ἐπκιατη ῬΏΠΟΙΡΏυ5 τὰ βουλευόμενα λέ- 

γε! ἐχρτγείῆι. Μ|ίῃὶ ἄν μος ἴοοο 8]16- 
Ἠὰὺπὶ ν᾽ άδταγ εξ, 

4. τὰ νῦν] (ΕἸ 6. νῦν ἃ σοττγεέϊοτα 
Γυρρ!εῖατη Βαῦοῖ, αὐ ἀεϊπάθ πράσσετε 
εἴ γιγνώσκετε ἃ [εσυπάᾶ τηδπὰ ἑπεταηΐ 
επγεηάαϊδ, 

γενοίμοε!)α} Ουε]ξ. γιγνοίμεϑω--ἰγὼ 
οὐκέτι ὁρῶ, Ψυΐρο εξ οὐκέτ᾽ ἐγὼ ὁρῶ, 

5. ἔχομεν] Απίς ἤοο νεγθυ πῃ ταϊῃὶ 
οοἴοη ροπθηάστῃ νἱἀθοαΐαγ δὰυϊ ὅτι 
δα] αηροηάαπι : ἀεῖπάς νυϊρδίαβ οτάο 
νεγθογα ΠῚ στοὺς τυολεμίους τρέπεσθαι 
εχ συε]ῇ, ἔα! πιαίδίυ8. Ἰάδγῃ ᾿ἰθες 
ἐόντες ἀαί. 
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" Ν δὸ Ψ 7; Ἂν ΄ Ἂ 7΄ ἣν, 
τῶς" καὶ θὴ τρεπόμενοι, ποίους ἡ ἱππέας, ἡ τοξότας, ἥ 

-ς Ἄνα 9 ΝΕ , .«“ “, ͵7ὔ 

«ελταάστως, ἡ ὠὡκοντιστῶς, ὥνευ ππῶν οντες δυναίμεθα 
δ 7, ἈΝ “ ΩΝ 7 ᾽ 

ὧν φεύγοντως ἡ λαβεῖν, ἢ κατωκαίνειν ; Τίνες δι 
“ « »" Ἃ »ρ»σ Ν “΄“σ, δ τ 

φοβοῖντο ἡμῶς τροσίόντες κωκουργειν ἡ τοζότωι, η ὠϑκον-- 
Ἂ, ον: -Ὁ 5 » δ «“ Σ ΔΝ »»»»ν 7 

τισταὶ, ἢ ἱππές, εὖ εἰδότες, ὅτι οὐδεὶς αὐτοὶς κίνδυνος, 
« ς - »“νὝ 7 -»-"» »" δ, Ἐν ἂν “ Γ᾿ 

υῷ ἡμῶν κωκὸν τι ποθ εἰν μώλλον, ἡ ὑπὸ των πεφυκότων 
» ᾽ , ε "“, 95 » 7, ΓΙ .« 

6 δένδρων ; ἘΠ δ᾽ οὕτω ταῦτω ἔχει, οὐκ εὔδηλον, εῷη, οτι 
« "»“-ν 7ὕ .- ὦ « ΩΣ ἰρ». 7ὔ Ἶ « 

οἱ νυν τηωρόντες ἡμῖν ἱππεῖς νομίζουσι, ταυτῷ πάώντω ὑπο- 
74 Ψψ “Ὁ « »"» 3 π΄ ἊΝ ς Ὰ 

χειρί γιγνόμενω εἰνῶι εαὔὐτῶν οὐχ, ἥττον, ἡ ἡμετερῶ ; 
»Ἱ Α Ἂν "»“ ων Χχ μ ἡ [) .“ 

7 Ισως δὲ, γὴ Δίω, καὶ μῶώλλον. Νῶν μεν οὐν οὕτω ταυτώ 
5 3) Ψ 5 7ὕ » ΔΛ Ὁ »"- ς Ν ἊΨ» 

ἐχει κατ ἀνάγκην. Ἐπ δὲ ἥμεις ἐππικὸν κτησαίμεθϑα, 
Ἀ “ 7 ᾿ Ζ « κ»κ»ν Ἁ « 

μή χίέιρον τούτων, οὐ πωντάπώσιν ἡμῖν κωταῷανες, ὁτι 
7 δ᾽. τὸν ψΨ δι 7 Ν τ Ζ .ο“ 

τους τ ἂν πολεμίους ὑνωίμεθώ καὶ ὠνευ τούτων τοίειν, 
.« “Ἢ ἢ ν 3 9) Ἀ ΣΛ 

αστεβ νυν σὺν τούτοις, τούτους τε ἔχοιμεν ὧν τότε με: 

τριώτερον τρὸς ἡμῶς ζφουνουντά ἢ . Ὁπότε γὰς ἥ παρ» 

γῶι ἢ ἀπεῖνωι βούλοιντο, ἧττον ὧν ἡμῶν μέλοι, εἰ αὐτοὶ 

καὶ δὴ τρεπόμενο) ΜΙ|ΏΪ καί σοι 
Του θεά απὶ εχ Γεητεητα ἰοοὶ ν]ἀοὈα- 
ταῦ ; ἀεϊηάς δυνώμεϑα 1 ππτῖπα Πδθεῖ : 
Γεθ ῃ8 κατακαίνειν 6Χ τηᾶΓρίης δι 6 ρῇ. 
τεσερὶς ροῆτοπηα Εάιτο Τ,βοηοϊαν!ὶ, 
εχ Ουεῖϊῇ. Ζευπίαπα ἴῃ Ἰοσατ νυ]ρα- 
τὶβ ἀποκτεῖναι ; ἰάδτῃ ᾿ΙἰΌΕΥ ἤ δηίς ἱσ'- 
σίας οτηϊῆι. 

κακουργεῖν) Μᾶτρο ϑιθρῇ. εἰ σε]. 
κακοῦν; ἰάφπι [ἰ06γ τσὶ κακὸν Ρτοθίοσί, 
τείεγθητε Ζεαηϊο, τὰ Οὔ Πα πὶ Δ πη ηο- 
ταῦ ΕἸΓΟἤ στ. 

πεφυκότων) ἘΒδάϊοϊθας ἱπῆχατγατη 
ἴεΓγθ εἴ Ὠθογοητρα5. ἤπς πχοίὰ ἄτθο- 
τασῦη. 

6. Εἰ δ᾽ οὕτω ταῦτα] ἴϊὰ σὰπὶ Οαε], 
ΡΓΟ εἰ δὲ σαῦτα οὕσως (οτὶρῇ εὐρῆο- 
Πὶϑο οαυία : ἰάθη Πἰθεγ ἀεϊπάς ἔχει» 
εὔδηλον, ὅτι. Ταηπιῖπηα ετίαπη ἔφη οπηΐ- 
ῃΠι. 

γομίδουσι] ΟΕ. νομίζουσι (αρτα 
(οτρῖο "ομείζουσι) τυάντα τὰ ὑποχ εἴρια 
γιγνόμενα ἑαυτῶν εἶναι οὐχ ἧσσον ἢ ἡμέ- 

τιρα. Εταπα πᾶγρο ϑίθρῇ. τσάντα τὰ 
ὑσοχ. τείετι : ΡΓῸ ἑαυτῶν ᾳπί. ΛΙά, 
Ιἤηρτ. αὐτοῖς απ, εἴ κομίξουσι ἀῃῖοδ 

ΑἸάϊπη8. [εἀ ξαυσῶν εἶναι δχ ᾿ΙἰΡτὶς Ταὶς 

δπποίαν!τ Βτοάφιιβ. [δ οπ τ ΠΡ τὶ 
Οαε}ξ, Ρτθτα τ Ζευαπε ττάντα πὰ, 
σοηΐτᾷ ταῦφα τσάντα τενοσᾶνὶς ΝΥ εἰῆζε. 

Θαοάῇ οἸἸ πὶ ἴῃ αἰΐααο ᾿ἰΌτο Γογρι α ΠΏ 
ἔαϊς κομοίξουσι, δα ᾿ἰξξῖϊο. ταὶ οαπὶ 
σαῦτα -σάντα τηαεϊῖας σοἰτα ν᾽ ες δίαυΓ, 
ἴτὰ τἀ πηεη αἰ ΡΟ εἶναι ἰπίετία τη ἔα δ 
Ῥαΐεπὶ νεγθ ΠῚ νομίζουσι. Μαυϊραίαπη 
ἀεηϊααθ ογαάϊμεπὶ οὐχ ἧἥστον ἑαυτῶν 

εἶναι (πὶ Ζευηῖο οχ ἰἰδτο συε]ξ, πλὰ- 
ἴαν!. 

7. μὴ χεῖρον] Οπε]ῇ, μέχρι, ἴεὰ οοτ- 
τούζαπι ; ἀεῖπάς ἰάθπι 6 Γ σὰπὰ ἰ1- 
Ὀτὶβ Βτοάθο εἰ πηαῦρίπα ϑῖερἢ. τσᾶσιν 
ἡμῖν. 

σούς τ᾽ ἄν] σε, σούς σε τοολεμείους 
δυνάμεϑα καὶ ἄνευ υ τσοιεῖν, ὅσαπερ νῶν 

σὺν τούτοις. πὰ 8 νυ] βᾶτα πα δυναΐμε- 

ϑα ἄνευ ---- ὥπερ καὶ νῦν σοΙαχὶ. [π 

Οποϊξ, τατηθη σε εἴ ἃ οοττεέϊογε δά- 
ἀἸτα πῃ. 

ἥ τσαρεῖναι ἢ] σαεῖξ, τναρεΐνοι, καὶ 

ἀπιέναι. Μᾶάτγρο ϑιίερῇῃ. ἐἠέναι ἢ ἀσιξ- 

γα! - 

εἰ αὐτοὶ] Ουεϊξ, καὶ γὰρ, αὐ ἰδτί 



ΕΙΒΕΒ ΙΝ. ΟΑΡ. ΠΙ]. ΔῚ 

ιμἤ 7 ς- » Ε »ΣΞ΄Ψ' “ Ὁ“ Ν 

ἄγευ τούτων ἀρκοίημεν ἡμῖν αὐτοῖς. ἙἘΠεν. Ταυτῶ μεν 8 
δὸ “ δὼ Ἂν 9 “ Ν Εν »" “Ὁ 

Ἵ, οἰμῶιϊ, οὐδεὶς ὧν ἀντιγνωμονήσειε, μή οὐχι τὸ ταν 
δ ΄ -“ὦΜ ΡΞ " ἘΡΥ Σ » δ 

ἰοζέρειν, των ΤΠερσὼν γενέσϑαι οἰκέϊον ἱππικόν. ᾿Αλλ᾽ 
ΜΥ πς Ε ᾽ »“ »" ΝΥ -“ ΄ “ 5 

ἐκεῖνο ἴσως ἐννοεῖτε, πῶς ὧν τοῦτο γένοιτο, Αρ'᾿ οὖν σκε- 
΄ Ε 7] ε Ν ἐπ, ἐδξ 5.0 

ψώμεϑα, εἰ βουλοίμεθα καϑιστώναι ἐσσικον, τι ἡμ“ν 

« “ Ν ὲ 3 -“ 
ὑπάρχει, καὶ τίνος ἐνδέὲ!.. 

3 ,ῳ{, Χ “ 

Οὐκουν ἵπποι μὲν οὐτοῖ ὧολ-9 
ἀ ϑ -ὦν δ᾽ ᾿ῃ΄ ις τῇ 

λοι εν τω στρατοπέδιωω ᾿κατειλήμμενοι, καὶ χωλινοι, οἷς 
7 » ε “ῳ "} δε τσείϑονται, καὶ τἄλλω, ὅσω δεῖ ἵπποις ἔχουσι χρήσϑαι. 

᾿Αλλὰ μὴν καὶ οἷς γε δέ! ἄνδρω ἱππέα χρήσϑαι ἔχο- 
᾿Ὶ ἣν »"Ἵ Ν Ἃ 

μέν, ϑώρακας μέν, ἐρύματα τῶν σωμάτων, σιωλτώ δὲ, 
“- ον 9 ΄ , Γ) Ν Ν 

οἷς καὶ μεϑιέντες καὶ ἔχοντες χρώμεθ᾽ ἄν. Τί δὴ τὸ τὸ 
2 7 5 » -“- . »" -“΄ ,ὔ 

λοιστὸν ; Δηλονότι ἀνδρῶν. δε. Οὐκοῦν τοῦτο μαλιστῶ 
2} 9. χὰ τ ς᾽ δι ἃ » ς « -“ .«»» 

Ἄἐχομεν : οὐδὲν γῶρ οὕτως ἡμέτερόν ἐστιν, ὡς ἥμεις ήμειν 

Γ ΕΝ 3 .“ ᾽ 3 Ἵ Ν 

αὑτοῖς. ᾿Αλλ ἐρεῖ τις ἴσως, ὅτι οὐκ ἐπιστάμεϑω. Μα 
ἠδὲ Ν " "»"ν » κ »“ ἈΝ ο "“ 

Δ, ουσε γαρ τοῦτων τῶν ἐπισταμένων γυν, τριν μῶ εἰν, 

3 Ἀ 5 ἢ ΕῚ 27 « "“ ΕἾ 

οὐδεὶς ἠπίστατο. ᾿Αλλ᾽ εἶποι ὧν τις, τὶ τπσαῖδὲς οντες 1} 

ἐμάνθανον. Καὶ πότερα ποῦδές εἰσι. φρονιμώτεροι, ὥστε 
» Ν ἯΙ “ἢ τ ὌΝ »Ψ' τ) μωϑεῖν τὼ Φραζόμενω καὶ δεικνύμενα, ἢ ἄνδρες ; τπότε- 

Βτοάδιὶ εἴ τηᾶγρο ϑιερῇ. ὑπάς καὶ γὰρ 
αὐτοὶ εβεοὶς ΚΝ εἰήκε, 

ἀρκοίημιεν) Ηος ρῥῖὸ ὠρκοῖμεν ἀεάϊε 
Ουε!ξ, 

- 8. Εν] Πίος νεγθυπὶ Μαητίηα εἴ 
Πἤηρτ. οπιίῆι : εἰ ροϊείξ ἀυεῆξε ποη 
ἱποοτηπηοάς. ἀείηάε οἴομαι οτλ ο {ε- 
αυεπῖς ἄν Ομε]ξ, ροῆςα γενέσθαι τῶν 
Περσῶν. Ἶ 

ἴσως] Ηος π᾿ τηδγρίης Οαεῖϊῇ, εα 
Τοτὶρίαπῃ ; ἀεϊπάς ἰάεπι ἰδὲ γένοιτο 
ἀν. σκεψώμεθα εἰ. 
᾿Αρ οὖν] Θαϊ Τἀρτὰ ἰΐ, 2, 18. ρα 

οὖν ἀεξάσγαηιϊ, Ὠἰς ἄρ᾽ οὖν οπχηος τεὶὶ - 
αυεγαηῖ [πιεγρτεῖαβ. 

καθιστάναι) [τὰ Θυεϊξ, πηῖγογ γυ]- 
ξαϊαπὶ καϑεσσάναι Ὠὰς υἵαᾳὰς ἔα Πε 
τοϊεγαϊα τη. 

. ὑσάρχε!) Ψαυϊξαῖατη ὑπάρξει, αυοά 
Ἰηΐεγ ᾿ἰίθεαβ (οτρίατη εἰ εἰίαπὶ ἴπ 
Ουε!ῇ, εχ εοάεπ ᾿ἰἰῦτο, ῬὨΊ]εΙρῃι νοτ- 
Ὥοπε εἰ τηδγρίπε Ἰἤηρτ, “οοττγοχίς 
Ζευηε, συᾶπαυᾶτη οδηϊϊεηῖς ΕἸΓΟΠ- 
το δὰ ὙΝεῖϊοτ. 2. Ρ. 263. εἴ ςοπηρᾶ- 

τληΐο ἷ, 6, 12. δεήσονται ὕτΤΟ δέονται. 
9. ἵπποις) Ηος εχ πιᾶγρὶπα, διερῆ. 

εἰ σε!ῖ. νυϊραῖο ἵππους τεέξϊε Τὰ |- 
ταῖς ΝΕ Κε : ἴῃ Οοάϊος. νυϊραϊατη 
οοτγεξῖοσ δαάάϊάϊτ,, Ψψεγῦο χρῆσιλαι 
Ἑάά. ρὑγ. γε δάϊυπξαπε, 

χοώμεϑ᾽ ἀν] Οπε!. οταῖπε ἄν. 
το. Τί δὴ] 16 Ουε!ξ, οοτγεέϊογ δεῖ 

δαίοτὶρῆς : ἀείπάε φρο ἔχομεν ῥτὸ 
Ρυπέϊο {ρετγίοσα ἤρπαπιὶ ἰητείγοξᾶ- 
τοηἷ5. ροίαϊ, ηποά οταῖίοηὶ ὥντὶ οθ- 
ἴογϑο πιεῖ σοηνδηΐτα νἹἀεαῖαΓ. 

ἐσιστάρεϑα)} 1πιε} 156 στὴν ἱππικὴν; 
Γεαπεητὰ γεγθὰ μὰ Δίω δχ ᾿ἰσγὶ8 Βτὸ- 
ἄςθι. φαϊθυίουπι. ἕδος Οεἰ ἢ, δαάϊαϊξ 
ΘΙΘΡΠΑΠ 5. 

πσούτων τῶν] Ἐχ Ομ], σούτων ΟὉ ΠῚ 
Ζεαπίο ἱπίεγαϊ : οχ εοάειῃ Πἴῦτο νὰ ]- 
Βαΐυτη καὶ τυότερον οἱ σσοῖδες----ῇ οἱ ἀν- 
δεες οοτγεχὶ. [ἢ (ει θητὶ δηΐτη τπέτη- 
Ὀτο δά τνότεροι αὐτο! 5 εταὶ ἠεοεῖᾶ- 
Τἰὰ5, ἢὶς γεΈτῸ σηϊπ8. 10 {τὰ πὶ 
εἴ ὅση οὔτε τρισὶν οὔτε ἄλλοις ὠνδρα- 
΄ι.;ς... 
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, ροι δὲ, 

" 12 οἱ ταϊδὲς ἢ οἱ ἄνδρες ; ᾿Αλλὼ μὴν σχολή γε ἡμῖν μαν- 

ΩΝ «9. ε ΄ -“»Ὕ Ψ 32. συ 

ὦ ὧν μαώνωσιν, ἱκανώτεροι τοῖς σωμώσιν ἐκπτονΕΙΨ,. 

3 γ “ "7 Νι "7 “ 3 δ 7 Ρ 4 ΧΝ 

ὠνείν, σῇ οὐτὲ τὐωώίσιν ουὐτὲ ὠλλοῖς ὧν θώσιν" οὔτε γωῶῤρ 
ὃ ͵7 ΡΞ Ψ « »" “ 
τοξεύειν ἡμιιν μωϑητέον, ὠστερ τοῖς σαισί" προεπιστώμεν 

Ν, .- ὃ “ ἊΝ ᾿ 3 ἾΊΈς 

Ὑαρ τοῦτο οὔτε μὴν ὠκοντίζειν' ἐπιστάώμεδδω γὰρ καὶ 
“ ΕῚ , ἄν Ἂς ς »“᾿ 2 ᾽ “ 

“ τοῦτο ἀλλ᾽ οὐδὲ μῦν; ὥσπερ τοῖς ἄλλοις ἀνδράσι, τοις μὲν 
᾿ς 3 Ζ ΄ »“ οἷ ὑα »ὦὋἬ» ΜῈ 

γεωργίωι ἀσχολίων πωρεέχουσι, τοις δὲ τεχνωΐϊ, τοῖς δὲ 
Ψ 5) »»ν .-» Χ Ψ 27 Ἂν 
᾿ Φλλῶ οἰκείου ἥμιν δὲ στρωτεύεσϑ᾽ ὧι οὐ μόνον σχολήν 
] ! 3 Χ Ν ΞΡ Ν Ν “ "7 β Ιιϑώλλώ καὶ ἀνωγκή. ᾿Αλλὼ μὴν οὐχ ὥσπερ ὥλλώῳ 

μὰ “Ἢ »"» Ν οὐ ὁ Ἂ ς 

πολλῶ τῶν πολεμίκων, χωλεπῶώ μέν, χρήσιμνω δέ ἷπ- 
Ὗ δὲ 9 ΠῚ «ἊΣ Ἃ Νὰ ὮΝ ΟῚ ἃς -Ὸ“ » 

σική 9ὲ οὐκ εν ὁδῶ μεν ἡδίων, ἡ αὑτοὺς τοῖν ποῦδόοιν πο-- 
Ἰ] ,, 2 λ »" ᾽ «΄ὧ»-ςς ΝΑ Ν 

᾿ ρεύεσίτωι »ὐἿΝ δὲ σπουδὴ οὐχ, ἡδὺ τῶχν μὲν φίλῳ σω-. 
Ι ᾿ ΄“΄ ἢ ΄ Ν ΝΝ 3 "7 ᾿» "“» ὕδονς 

᾿ ρωγενέσϑαι, εἰ δέοι, τωχὺ δὲ, εἴτε ἄνδοω εἶτε θήρα δέοι 
7] -»“," - ΝΝ 2 μὴ οὗ Ν « διώκεσθαι, κωτωλωβειν : Ἔκεινο δὲ οὐχὶ εὐπέετες, τὸ, ὁ 
δ δώ .“ " Ν - »“" ΄ ΕῚ 

᾿ τι ὧν Θέη ὁπλον Φέρειν, τὸν ἐπσπὸον τουτὸ συμῴερειν ; ουκ-. 
ἃ Ν 7 
Ο γεμήῆν μα- 

| λιστ᾽ ἂν τις φοβησείη, μὴ» εἰ δεήσει ἐφ᾽ ἵππου κινδυ-- 

ὌΝ 5: ΜΝ 5... 3 ΄ 

14 οὖν ταὐτό γ᾽ ἐστὶν ἔχειν τε καὶ ᾧφέρειν. 

] Ἷ » 77 

νεύειν πρότερον ἡμᾶς, οἶδα αἰκριίβουν τὸ ἐγ τοῦτο, κε- 
! 

πειτῷ μῆτε πεζὰ ἔ ξετι ὦμεν μήτε πω ἱπσπέις ἱκωνοὶ, ὠλλ᾽ 

οὐδὲ τοῦτο οὐμήχιωνον" ὅπου γὰρ ὧν βουλωμεϑω, ἐζέσταε 

ἅ ἂν} ἴτὰ (σαεϊξ, ες ῬΏΠΕΙρΏυ5. 
ὑδρίαι ἐὰν τανοοανὶς  εἰΚε. ἀε- 
ἴπας σώμασι ΘπΕΙ. 

2. καὶ τοῦτο] Ζευπῖο πδάδηίε καὶ 
Ὦπος τενοοαν, φαοά νυϊροὸ ρος ὥσσερ 
Ροἤιατα ἴῃ Ουοἰξ. ἀεξεῖ ρ᾽αμς. Ρἢ1}- 
εἰρῇιβ εοάδπ οτγτάϊης χαὶ ψεγεῖξ. 

οὐδὲ μὴν) [πιο] ]ῖκὸ ἀσχολίαν τυαρέ- 
χουσιν ἡμῖν. 

13. ᾿Αλλὰ μὴν οὐχ) Μοάᾳππι ἀϊςεη- 
ἀϊ ΕἸ Πρτσατη εὔξ αἷὲ Ζειπε ρτὸ ἀλ- 
λὰ μὴν οὐχ; οὕτως ἡ ἱππική ἔστιν, ΜΙδΣ 
Ἰοοὺβ νἱττοία5 εὔε. εἰ τηεάεϊα ὄρεγε 
νἱἀεοδίυτ, απᾶτα τᾶτηξη ἀῇξιγε ΠΟ 
ΡοΙαπι. 

αὐςοὺς σοῖν] σας. αὐτοῖν, ἩΝὸν 

[οτὶρίο νυ]ραῖο. ἀεϊηάε δέοιτο διώκοντα 

ἱῃ συο!ῖ, οὔατα σοττεέϊου ἀεξάϊε. 
οὐχὶ Ηοο ρῥτὸ οὐκ εχ Ομ, ἀεάϊς. 

Ζευηδ. εὐπετὲς εξ σογη»οαἶμ 1, σοη174 64 
ἀἰτέαίετ ῥγαύεης. 

σὸν ἵππον) Οὐεϊῇ, φὸ δ᾽ ἵππον. ἀεΐη- 
ἄς νυἱ]ραΐατῃ ἔχειν τε καὶ συμφέρειν 6Χ'. 
τηλγρίης ϑίερῃδηι εἰ ΟΕ]. σοττγοχῖξ 
Ζευπε. ϑεὰ ροβοτγίογ πο {Ἐπίβη- 
τἰὰ ΟὈΓΟΌΤΙΟΓ οἵ τη 5. (4. νἱ4 ε{Ὲ 
ετίαγη ΨΥ εἰΚΊο, ααἱ δηίατη {6 σης 
Ἔγα Πα ἀσθ᾽ταηῖο ροηϊ : ῥεγίπαάς ἐ{72 

"μας ψιῖς ΤῈ αὐγαὶ ζεγαὶ ἔνε γεν εηαα. 
ἐγηῤοηαΐ ἐφίο, γηοαο {δομτη (δ αὐ 7516-- 
γμπ παὐεαί, ϑεὰ τοῖιϑ ἰΙοουβ ἢοὴ εἰ 
ἀϊξῆι5. τεϊϊαυα ΧΟΠΟΡΠοητ5 ἴδοι! ϊα 
ιᾶῖε. 

14- μάλιστα) Οὐο], γε Δ] αηρῚ, 
ἰάεπὶ ἀεὶπάθ ἡμῶς τορότερον----σοῦτο δρ- 
γον. 

μήτε πω] ος νυϊραίο μήθ᾽ ΓὈΠ1- 
ταῖς αχ Οπεϊί. Ζεαηε. 

ἀμήχανον) Ἡ αἷς’ τεὶ ἔδοὶὶς εἰ τὶς 

Ε4α, ρζ. δέοι διώκοντα ϑῖερῇ. διώκοντα 



ΤΙΒΈΒ ΙΡ. ΘΑΡ, ΠΙ. λαἢ 

ἡμὶν πεζοῖς εὐϑὺς μάχεσθαι" οὐδὲν γὼρ τῶν πεζικῶν 
ὠπομωϑησόμεθω, ἱππεύειν μανθάνοντες. 

οὕτως εἶπε' Χρυσάντας δὲ, συναγορεύων αὐτῷ, ὧδε ἔλε- 
ἔκ: 

- 7 Ε 

ὡς νομίζω, ἥν 

3 Ἀ 4 ") ς » “»Ὗ΄ ε 7 Ἶ ἮἫὉΜ 

᾿Αλλ᾽ εγώ μεν, εῷη, οὕτως ἐπιθυμῶ ἐππεύειν μωϑεῖν, 

Κῦρος μὲν 15 

ς Ὡς Χ Ε Ν ΄ , 

ἱππεὺς γένωμωι, ἄνθρωπος τὐτηνὸς γενέ-. 
“Ὁ Χ ΠΝ 9} 2 ψν τὰνἭ 2 5 Ψ - σϑαι. Νῦν μὲν γὰρ ἔγωγε ἀγαπῶ, ἤν γ᾽, εξ ἴσου τῷ γ0 

ϑῶν ὁρμηϑ εὶς ἀνθρώπῳ, μόνον τῇ κεφαλή τροσιχῶ, ὧν 

τε, ϑηρίον παρωϑέον ἰδὼν, δυνηϑῶ διατεινάμενος ᾧΦϑά- 

σαι, ὥστε ἀκοντίσωι ἢ τοζεῦσαι, τορὶν τσάνυ τυρόσω αὐτὸ 
Ψ ἊἋ δος ἧς ᾿Ψ Ἂ Ὧν; 

γενέσθαι. ἪΝν δὲ ἱππεὺς γένωμαι, δυνήσομωι μὲν ἄν- 

δρω εξ ὄψεως μήκους καϑαιρέϊν' δυνήσομωι δὲ, “)ηρία 

διώκων, τὰ μὲν ἐκ χειρὸς τσαίειν κατωλαμβάνων, τὰ δὲ 
ἀκοντίζειν ὥσπερ ἑστηκότα" καὶ γὰρ, ἐὼν ἀμφότερω τῶ- 

Μι- ΟΑΡΟΝΕΡ Ν ἪΝ 7 3 ΄, -“ δὲ 
χέω ἡ, ὁμῶς δὲ πλησίον γιγνήτωι ὡλλήλων, ὥσπερ τῶ 

ς Ὶ 43) 

εστηκότω, ἔσται. 

ἀετὶ γνεὶ φσγονίάθτε : ἀεϊηἀβ ὕγοὸ τῦς- 
ζικῶν ταᾶτρο Βίερῃ. τυολεμικῶν Ὠδθεῖ. 

μωνϑάνοντες) Ἐχ πε]. Ποσ νυ]ρᾶ- 
ἴο μαθόντες οσὰπὶ ΕἸΤΟΏ ΤΟ ῥσϑοί]!. 

15. ἢν ἱπσπεὺς) 1τὰ ῥτο ἐὰν ΟΕ], 
τυτηνὸς}) ΤυτΙ]Οα] τὰ εἢ αυοά εχ 

Ρ]αιοπῖβ ΒεΙρΡΟ]Ιοδο ᾿ἴθτο 5. 8ρρο- 
Ταειαπὶ Ἰῃτετρτεῖεβ πτεροῦν χοὴ τοαι- 
δία ὄντα εὐθὺς, ἵν᾽, ἄν τι δέῃ, τεσόμεενοι 
“ποφεύγωσι. Πῶς λέχεις : ἔφη" ἐπὶ 

τοὺς ἵσπους, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὠνωβιβαστέον ὡς 
νεωτάτους καὶ διδαξομένους ἱππεύειν εἴς. 

γενέσθαι) Ηοος νυϊραῖο. ἔσεσθαι εχ 
Ἰιθτὶ Βγοάθριὶ εἰ Ους!ῆ, {αδῆίταϊς 
Ζευῃε ; εηυϊάδπη ἄν δἀάϊτα πῇ τη8]}Π|, 
οὐ ἰατατὶ ἔσεσθαι, νίσετη ροῦτε (αἢὶ- 
ὩΕΓΟ. 

τό. ὠγαπῶ, ἢν γ᾽] ἴτὰ ουπὰ Σαπτῖπα 
ἸΡεῖ σαε!ξ, ΑἸαϊπᾶ εἰ ϑιερῇ. ἐγα- 
πῴην, ἀεῖπάς σπροσχών. Μυτεῖαβ ὠγα- 
σῴην ἤν τσρόσχω σοττὶρεῦαῖ, ὠνθρώπων 
ἄδλι σπεὶξ. 

ἄν σε ϑ)ηρίον ΓΙΌτι συεϊῇ, κἄν 3η- 
οἷον τεςερὶς οαγῃ Ζειιηῖο Ὑγ εἶκε. [ἐ- 
40 6η8. διατεινάμενος ῬΙΟ Ρτϑοίθητὶ τετη- 
ῬοτΓΕ ᾿ἰὐτο εἰάεση ἀεδεῖαγ: ροῦθα 
φγόῤῥω. ταᾶτρο ϑῖερῃ. 

καθαιρεῖν) ΕΠῚ φοηίεψοῖ οἱ βιῤέγας: 

Ὃ δὲ δὴ μώλιστω δοκῶ ζῶον, ἔφη, 

γε; ὈΡΡΟΠΙΓ ΘηΪΠῚ τῷ ἐξ σὸν δρ- 
μηϑένσι. Οοιηρατα ΑὈτείοῃ. δὰ 2Ε1- 
οὔ] απ ἴοτη. 1Ϊ. Ρ. 42- 

ἀκοντίζεν) ἴὰ οὰπὶ ῬΠΙ]εὶρῆο 
στο! ῇ, ὠκοντίζων τεγοσανὶῖ ὙΥ εἰκα. 

ἐὰν ἀμφότερα} ΟΕ]. ἄν ἀμῷ. ἀεἰη- 
ἄε ὅμως δ᾽ ὠπλησίωα γίγνηται ΑἸάϊπᾶ, 

ὅμως δὲ πλησία γίγνεται (πε]ῇ, ΑἸάϊ- 
86 γίγνηται Οὕτη Βίερῃαπο δγεϊκε, 
Τυπῆπο ψένηται Ζεῦῃημα ρτϑία] τ, 
Μ|πὶ Τεοηοϊανιϊ οοη͵ξέϊατα ὅμως εἰ 
τυλησίον γίνετωι απὶος φτἰαοεῖ, ασυδη- 
απ ᾿πυ {1118 να Ζευπῖο. ἐἶμο 6᾽11721- 
ἰπαᾳαϊξ, οογῥογα, φμαγφιαῦμ σοίεν ταί ἐδ - 
φιαίϊα, Αὶ ἑατηόηι σολ εγμαηίμτ {6 εἰ «ἱ- 
οἴπα Αόϊ {ιργῖμ γαξία, βαγε «Ἱαρότη- 
1μωγ., ΝΟ νἱάξο εἴίατα ῬὨ  δΙ Ρμ ατὰ 
ἀεάιῆς: λαηῖθη μδὲ ῥγοῤίης τη οοη, ἢ- 
απ: καὶ ἐὼν Εἰξ ῥτοὸ εἰ καὶ, εἰ, τὲ 
ΔΡΡᾶγει εχ {εαυδηῖθ δως : ἀεϊηάε ἢ 
ὅμως δὲ νετατα εὔδξε, τη ἀμφότερα 
μὲν ρτεροξάεγε ἀερεραῖ. 

τ7. Ὃ δὲ δὴ] ΟΘυεῖξ, δὴ) οπγεῖς : 
ΒοάἥΪ. εἰ Βυάδεηῆβ ὦ δὲ δή. Ἰάδτη Βα- 
ἀεηῇβ ἀεῖηάε [εξι, 18. οὐκοῦν Οτηϊ τ. 
Βυάφθεὶ σοπ]εξζατατα ἐγὼ δὲ δὴ τεσερὶς 
Ἡυτϊοβίηΐοπ. Ρτο δ ὃ ἀϊξζατη ἰπίετ- 
Ρτεϊδηίαγ Ζεξυης. ες. εκ. Μιδί 

μ- ᾿ 
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] 3 ΄ ς 2 -" 2 ΨΚ “« ͵7 

]) εζηλωκέναι ἱπποκενταύρους, εἰ ἐγένοντο, ὥστε τοροββουλεύ- 
΄᾿ ΕἸ " ϑ »ἅ" 

ἐσίγα μὲν ἀνϑρώπου φρονήσει, ταῖς δὲ χερσὶ τὸ Θέξον 
-“ .«“ Ν Ψ 5) ἝΝ ἊΝ “ἤ Ἂς 

σπωλωμᾶσϑαι, ἵππου δὲ τάχος ἔχειν καὶ ἰσχὺν, ὥστε τὸ 
λ » Ἐω δ ς ΧΡ 3 3 “Ἢ 

μὲν ᾧεῦγον αἱρέϊν, τὸ δὲ ὑπομένον ἀνατρέπειν" οὐκοῦν 
Χ ἊΝ: “Ἢ « Ἂς 

[ τπάντω κώγω ταῦτω, ἱππεὺς γενόμενος, συγκομίζομωι 
Ἂς » .Ὸ Ὁ “ γ΄ ἴω 3 

18τυρὸς ἐμαυτόν. Προνοεῖν μέν γε ἔξω τάντω τὴ ἀνϑρω- 
᾽ ΄ “" ᾿ς κ ς 7 δ 2 ᾿ δὲ »“ 

| πίνη γνωμή, τῶῖς δὲ χερσὶν ὁπλοζφορήσω, Ἰώξομαι δὲ τω 
Ι “ἢ Ν ,. “2 2 ΄ ,»“, “ἦὝἾ ὦ Ὁ τ ν, 

ἵππῳ, τὸν δ᾽, ἐναντίον ἀνατρέψνω τῇ τοῦ ἵππου ῥώμη. 
ἣΝ 3 2 ΧΝ ΄ “« δ΄ ὰ ΄ 

Αλλ᾽ ουὅ συμπεῷυκως δεδήσομωι, ὠσπερ οι ἱπποκενταυ- 
3 “ -“ ΓΞ ΟΝ “ὦ .ς 

10 θοι" οὐκουν τοῦτό γε κρειττον, ἡ συμπεῷυκενωι. Τοὺς 
Χ ΄ς Ξ “" 9 “» ᾿ 3 

᾿ μὲν γαρ ἱπποκενταύρους οἰῶν, ἔγωγε σολλοῖς μὲν ὠὡπο- 

ρέϊν τῶν ἀνϑρώποις εὑρημένων ἀγωϑῶν ὅπως δὲϊ χρή- 
»" Ἂ ““Μ ἡ ' « ΄ »΄»"- 3 

σϑαι, πολλῶν δὲ τῶν ἵπποις πεφυκότων ἡδέων ως [αὐ- 
᾽ Ἂ Ν. Αδχ ς ζ φϑ “Ὕ 

Εγω δὲ, ἥν ἐππεῦειν μάώϑω, ὁτῶν 
ἴον μο- "ἐ 

20 τῶν] χρή ὡπολαύυειν. 
εἿ Ὶ ““ ω ͵μΝ Ἂς »“Ὸῳ ς ΄' ͵ 

μεν ἐπὶ τοῦ Ἱππόὸυ γενωμῶι, τῶ τοῦ ἱπποκενταύρου δή- 

πουϑὲν διωπράξομαι" ὅτων δὲ καταβῶ, δειπνήσω, καὶ 

᾿ ἀμφιέσομαι, καὶ καϑευδήσω, ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἄνϑρω- 
] , ἱβε δὲ Ἂ Ν ς ΄ Ν ΄ 
᾿ΠΠ ποι" στε τι ὥλλο ἡ διωμιρετὸς ἐπποκεντώυρος καὶ σῶώλιν 

ἐὰ Γαῖϊο Ἰπδρίϊου ν]ἀσίασ αυᾶπὶ δ]ίε- 
γᾶ, ΄υᾶπι ἱρίε εουτυβ ἴὯπ|, αὐ ζῶον 
λὰ δ ρεγιϊπεϑαῖ, εἰ ἴῃ δροάοῇ 1} {ὰρΡ- 
Ρ᾽επάυσπι ἢτ. ΨΝεγαπη ἴῃ Ζειαηίαπαᾶ 
ταῖίοης διὰ ρττηθ πῃ ἐεεῆ, ἰπ ἀροάοῇ 
γΕΓῸ τυώντα ταῦτα τείεγιασ δὰ δ [τὶς 
ἄατε, 

ζῶον, ἔφη] Ουε!ῇ, ζῶν ἔφη, ἴῃ πηᾶτ- 
δῖηε ζῶον Ρῖὸ Μαγϊεῖαϊε δηποῖαϊο. 
ΤΠ τΡῸ 5ίερῃ. ζῶον, ἔφη. ἀπά. νὰ]ρα- 
τὰ πῈ οτάϊπεπὶ ἔφη, ζώον ταὰϊαν!. 

εἰ ἐγένοντο) Ἰπτ6]}}Π|5ὰ σοιοῦσοι ; ἰἴἴᾶ 
τοδὶε ὥστε Ἰεααείατ, ηποα πῃ ναϊρατὶ 
ἰητογραηξιοηε, υὐἱ μοί ἐγένοντο [Ὁ- 
Ῥετίας Ραπέϊαπῃ ἀοα, απάς ρεπάξαϊ, 
᾿πίογργεῖεβ πο ἀϊχογυηῖ, 

οὐκοῦν τυάντα) ΡΟ τηϑ͵οτε ἀϊ]η- 
δλῖοης τος ἃ Ργθοοκάθητ θα εραιαῖα 
[εὐλοπεπὶ τὃ. ἐχογαϊθθαηῖοτγ, 6.88 
τἀτηεῃ ἁροάοίη εηϊεητῖς τοῖ α5 οοη- 
τἰηεηῖ ; ̓ἰΐα ἰἀτηεῃ υἵ, αυοα δετὶ {οῸ- 
Ἰεῖ ροῆ Ἰοηρίογεπι ρατοητπεῆπ, νεῦρα 
ἰηἸτῖο πο ἀσουγαῖϊε τείροπάεδητ, (ε- 
ἰστατα Ομεϊῖ, σαῦτα πάντα καὶ ἰγὼ 

θεῖ Γοτ ρα ΠΊ. 
συγκομίζομαι.) ϑιῖερῃδηι5 συγκοροί- 

σοι Ῥτϑοΐεγεθαῖ, τὴς αἰδεηκίθητα. 
18. μέν γε] ΜΙΠῚ επίεπεῖα γὰρ ρο- 

ἤθ!ατα ν᾽ ἀεθαίαγ; τῷ ἀνθρωσίνη, Ο- 
τὺ ἱπιογπηθαϊο ἐμῇ, αυοὰ εξ ἴῃ 
ἙΒαά. ργ. εἴ Βοά!. οὰυπὶ ΡΠ εΙρῃο 
Ουε]ῇ. τυάντα τῇ ἐμῇ ὠνϑρ. ἀεάϊτ 51ε- 
ΡΏδπηαβ. 

δὲ τῷ] Ουε]ῇ, δὲ οπιῆτ; ἀεῖπάε «ὃν 
ἀντίον ὉΌΪ σογίεξῖοσ δὲ ᾿η!ετγαϊτ. ὠνώ- 
στρέψω Ἰάετη ἀδάϊι ἴῃ Ἰοσαπὶ νυ] γὶ5 
ἀνατρέψοραι. 

19. τυεφυκότων ἡδέων] ἴὰ οὐπὶ 
Ουε!ῇ. Ζθαπε : νυΐϊρο οτάο ἱπνεγίτυῦ 
νεγθοίατῃ ; ἀοῖπάς αὐσῶν οὐ ἱπατ]ε 
εἴ πιοϊοαπὶ (εο]αῇ, εἰ σοτητηᾶ ρΡροδ 
ἡδέων Τὰ ]1. (ὐεῖεγαπὶ νυ]ρᾶταπιὶ 
πολλοῖς δὲ σῶν ἨατϊοπΙπίομ ααέϊοτί- 
ταῖα Ἑαϊτϊοπυπὶ αηυᾶταπάδτῃ, 4185 
ἴᾶτῆεπ πο ποπλϊηανὶῖ, ΡΓπλ8. ΟΓ- 
τεχὶϊ, 

20. δήπουθεν] τὰ σαπὶ Ουςο]ῇ, Ζεῦπα 
ΡΙῸ δήσον, 
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σύνϑετος γίγνομαι ἐὐϑσυ, δ, ἔφη, καὶ τῶσδε τλεονεκ-2 } 

τήσω τοῦ ἱπποκεντωύρου: ὁ μὲν γὰρ δυῶν ὀφ,ϑ λμῶν 
» »“᾿ Ε ᾽ » δ ἃ 

τπροεωρῶτο, καὶ δυοῖν ὥτοιν ἤκουεν ἐγὼ δὲ τέτταρσι μεν 
» 8 ᾿»ο »ο“ὦ΄᾽ "νἉ ὃς ἤ- ἧς ᾿α 8 

ὀφιαλμοις τεκμώρουμαι, τετταρσι δὲ ὡσι τοροωὠισιπήσο- 
ζ ΕῚ ες ᾿ς τ ο 5 

μῶν τπολλὼ γάρ ᾧασιν ἀνθρώποις καὶ ἱππον τοις οᾧ- 

ωλμοῖς τροορῶντω δηλοῦν, πολλὼ δὲ τῶς ὠσὶ προω- 
3 Ν Ἀ Ὧν 3} 7 “ ς 
με μὲν οὖν, εῷη, γραῷε τῶν ιπ- 

Νὴ Δί᾽, ἔφασαν οἱ ἄλλοι 

τάντες, καὶ ἡμῶς γε. Ἔκ τούτου δὴ ὁ Κῦρος λέγει" 22 

δι 

κούοντω σημαίνειν. 
7 «ς τὰ 

σευειν ὑπερεπιϑυμούντων. 

Αι νἝΝ 3] » 8 ὦ “Ἅ »-» ᾽ ν ᾿ 

Τὶ οὖν ; ἔφη, επεὶ σφόδρα ἡμῖν ταῦτα δοκέϊ, εἰ καὶ νόμον 
δ δὲ . - » Ν Ἐ Φ᾿ ΕΝ ω 

ἡμῖν αὐτοῖς ποιησαίμεϑω, αἰσιχρὸν εἰνῶί, οἷς ὧν ἵππους 
ἣν ᾿, 327 ΄- γὼ. 8 » ΄ δ΄ ᾿ 

εγὼ τορίσω, ἄν τις ᾧανῇ πεζῇ ἡμῶν πορευόμενος, ἐάν τε 
ἃς δὰ 5 « κα ΄ » ω Ν 

-ολλῆήν, εῶν τε ὀλίγην ὁδὰν δέη διελθέν ; ἐὼν κωὶ τῆαν- 
7 « 7 ἔα « » κ΄. ὉΚ ἮΝ 

τάπασιν ἱπποκενταύρους οἰωντοῦ! ἡμῶς οἱ ἄνϑρωποι εἰνωώ!. 
ε εἶ « ᾽ 7 ε Χ 7 7 ᾿ .“« Σ 

Ὁ μὲν οὑτως ἐπήρετο" οἱ δὲ πάντες συνεπήνεσαν᾽ ὥστε 23 
38 π ον ἃ » Ζ 2 - “»"Ὕ “δ Ἂ, ὑδεὶ ἊΝ 
ετι Καὶ γυν εξ ἐκείνου οὕτω χρωνται 1]ερσωΐϊ, καὶ οὐδεὶς ὧν 

»"»ἅ. .-- , ΄»-ὦμἅ Ἔνι ᾿ » "»"κ" Η “Σ 

τῶν κώλων κοϊγωϑῶν ἑκὼν ὀφ εἴη Περσων οὐδωμιοῦ σε- 
. 4 ἃ ς Χ ἜΣ . Ψ ω 7 5“ 

ζὸς ἰῶν. Οἱ μεν δὴ ἐν τούτοις τοῖς λόγοις σῶν. 

γίγνομαι) ΖΕ τα Ῥοτιὶ γίγνωραι 

» 

ὨδΠΊΟ ἔδο!!ε δά πηϊγα Ὀϊταγ. 
21. ποῖσδε] Τὰ ᾿ἰἴθεγ ΡὮ]]ΕΙΡΏΙ οἱ 

Οὐε!ῇ. ρτὸ τόδε ; τηᾶγρο ϑίθρῃ. τῷδε 
τείεγί. 

σεκμωροῦμο.} Οαεῖξ, σεκροηροῦμιαι-τ 
ὠσὶν αἰσϑήσομαι. 

φασὶν ἀνθρώποις] Οαε!ῇ, φασὶ καὶ 
ἵσιστον ἀνθρώπου ποῖς ὀφ4).----ὠσὶν ἀπούον- 

τὰ. Ταπτϊηα φασὶν ὠνμρώπον καὶ ἵππον. 
[εἀὰ (καῇ). εἰ Βγυ]. ἀνθρώπῳ. ΑἸάϊηα, 
ῬΏΠ1ΕΙ. εἰ ϑιερῇδπυς ποβτάγη ἰεέξϊίο- 
πε ἀεάεγαηϊ. 

μὲν οὖν) (απ ε]ξ, οὖν οταϊῇς ; [ευ 6 Π 8 
ὑσερεπιϑυμούντων Ῥτοὸ ἤτηρίϊσε ἐσιϑευμ. 
ἀεάϊι 1ΠἰΌεγ ΡὨΕΙΡΠΙ οὰπὶ πηᾶγρῖπε 
Βτερῃληϊ εἰ Θαε]ξ, 

Νὴ Δί΄, ἔφασαν] Εχ Οαεϊξ, νὴ τὸν 
«Δί᾽, ἔφησαν ἀεάϊ: Ζειπε. 

22. ὃ Κῦρος λέγει] Ψυϊραία πη ἔφη ὃ 
Κῦρος ῥτορίετῦ ἱεα θη 8 ἔφη τηξγῖῖο εχ 
(εἴ. οοτγγεχὶς Ζεαπα. 

ἡμῖν ταῦτα) Ουεϊῇ, δοκεῖ ταῦτα τε- 
σερίς Ζεὰαπα: τυᾶσιν ἡμῖν εχρτεῆιὶὶ 
ῬΒΠΕΙΡΠυ5. ἀεϊπάς 7. καὶ (σαεϊξ, πη 
εἼϊαηη ῬΏΠΠΕΙρΡΠ 5. 

τοοιησαίμοεάλα } [τὰ ἸἸΌτΙ Βτοάδοὶ, ΡΉ1]- 
Εἰρῃϊ εὐ πο]. ρτὸ πορισαίμεϑα, χαρὰ 
ἴητεῦ ᾿Ππ6ᾶ5 ετἰᾶπὶ ἴῃ (σπε]. Γοτρία τ 
εἐχῆδι. : 

ἄν τις} Ουε]ξ, ἤν σις-ττῆν σε-τ-ῆν α: 
--ο-ἡκᾶς οἴωνται. 

23. συνεπήνεσαν) Μᾶτρο Θιίερῃ. [.6- 
ΟὨΟΪ. συνήνεσαν. 

χρῶνται) δ. Π1|σεῖ σῷ νόρρῳ. (ξείεγα πὰ 
οὕτω ροῇ Πέρσαι οσυτα Οπε], οΟ]]οςᾶ- 
νἱῖ Ζεαης. Ἰάετα ᾿ἰρεγ ἀδϊηάε οὐδώ- 
μῆ. 
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Γι Ρ Τὺς 

Οδριῖνὶ υἱὲ 
ε 3, το οοἢ “" ἘΠῚ» Ἕ ς “ 

αἰ α δὐρὰ ΗΝΙΚΑ δῖ, ἡν ἔξω μέσου ἡμέρας, τῆρερυλουνε οἱ Μ5- 
- « ἰ πε Χ « ε 3 » Ψ' ΜΡ ΓΗ ἐν δοι ἱππεῖς καὶ οἱ Ὑρκάνιοι, ἵππους τε ἄγοντες αἰχμωλώ- 

Ῥέτίο, ἀϊ- δ ὃ: Ν Ν᾿ τὰ ᾿ ἘΠΕ ΣΑΒΙΟΕ ΤΠ ΤΕΡΡ καὶ ἄνδρας" ὁσοι Ὑῶρ τῶ ὑπλῶ παρεδίδοσαν, οὐκ 
ἰθοτῖ, ἘΛΕΡΝ ἣ ,)» » Ν “-" 

α ἀπέκτεινον. Ἐπεὶ δὲ τροσήλασαν, πρῶτον μὲν ωὐτων 
ΕῚ , ς "ε“ἍἙἍ͵Ἅ 9 ΄ο-ὋἫἦ΄» 7 πῇ 5 »" ὕ ν, Ὶ 

ἐπυνθάνετο ὁ Κυρος, εἰ σῶο! πάντες εἰεν αὑτω" ἐπεὶ δὲ 
φ Ἂ 3 7 ἩΒΥΡΣ ἃ «“ ᾽} « Ν 

τοῦτ εῷωσων, εκ τούτου ἠρώτω, ὁ τι ἔπραξαν. Οἱ δὲ 
»" “ἢ 5 « “ 

διηγοῦντο, ὥπερ ἐποίησαν, καὶ ὡς ἀνδρείως ἐκώστω, 
ϑ Ζ ς Ἂ ΄ Ψ «ΔΝ «“ : 7 

23 εμεγωληγόρουν. Ο δὲ διήκουε πάντα ἡδέως, ὅσα εβού-- 
ζῷ ᾿ 39 Χ ΟΥ̓ ἂν ᾽ ι΄ .« 

λοντοὸ λέγειν ἐπειτῶ δὲ καὶ ἐπήνεσεν αὐτοὺς οὕτως" 
Ἂς ΦΗ 7 3 ὡ ν ε “7 Ε θαι 

᾿Αλλῷ καὶ δηλοί τοι, ἔφη, ἐστὲ, ὡς ἄνδρες ἀγωϑθοὶ ἐγέ- 
νΝ Δ Ζ, 

γεσδε᾽ καὶ γὰρ μείζους φαίνεσθε, καὶ καλλίους, καὶ 
͵΄, 5Ὰ δ΄ »“» λ Ψ» ᾽ 7 

4 γοργότεροι, ἢ πρόσθεν, ἰδῶν. Ἔκ δὲ τούτου ἐπυνθάνετο 
γδ ΠΝ ς δ πα “δὲ δ ́ Ν ᾽ » » « 

ηδη αὑτων, καὶ πόσην οὐον διηήλασῶν, Καὶ εἰ οἰξκοίτο ἤ 
΄ « γ 9] «“ Ἂς 7 

χώρω. Οἱ δὶ ἔλεγον, ὅτι καὶ πολλῆν διελάσειων, καὶ 
“ 3 ο « Ἃ 2... ᾽ν 

πᾶσω οἰκότο ἡ χώρω, καὶ μεστὴ εἴη καὶ οἰων, καὶ αἰ- 
-“ » ε) 7 ᾽ 

γῶν, καὶ βοων, καὶ ἵππων, καὶ σίτου, καὶ πάντων ἀγώ- 
»"ἭὋ »“-ἅμν ἣ΄ 3) ᾽ Ψ» δ᾽) δ ΕΩ “ἢ 

Θῶν. Δυᾶν ὧν, εῷη, ἐπιμελήτεον ἡμῖν εἰῆ, πῶς τε 
᾽ » ᾽ ͵΄͵ ἣ .« ᾽ 

κρείττους ἐσόμεϑγω τῶν ἐχόντων αὐτὼ, καὶ ὅπως αὐτοὶ 

Αἰΐδιο ΤΠ ΤΟ καὶ ὁχ πιοῖς ἤθη [δ- 1, μέσου ἡμέρα: ἙάΔά, τ, μέσον 
4υὶ {εἀ δὲ νἱἀεθδηῖ. ΤΩΔΓΡῸ δῖε ρῇ. οὐπὶ Οσε]Ὲ, δ᾽ ἔξω μέσον 

ἡ μέρα ἐγένετο. Ἰἰυτι Βτγοάεοὶ ἐγένετο ἔξω 
μέσον ἡμέρα. Ζομᾶταβ ἤδη δὲ ὑπέρμε- 
σούσης ἡμέρας αἰχὶτ. 

οἱ Ὕρκάνιοι) Ατισαϊαπι οπηῖῆὶ 
Ουε]ῖ. εἰ ἀείηαε κατέκαινον ὕτὸ ναΐϊ- 
ξαΐο ἀπέκτεινον ἀεαϊι. 

2. σῶοι πάντες εἶεν αὐσῷ] Οπεϊῇ, σω- 
Ἅεῖεν τυάντες αὐτῶν----τί ἔπραξων---- τ' 
ἐσοίησαν. 

3. διήκουε τυάντα ἡδέως} τε}. Π| τὶ 
Ἰεξιιοποιη διηκούετο ἡδέως σπσάντων ὅσα 

ἦβ. τεσερὶϊ οαπὶ Ζεαηῖο δ εἴκε. Με- 
αἷα ἔογτηα νεγῦὶ ἴῃ πος τεγροζα τὶ 
ἰηαυάϊίςα εῆ, πε σοηνεηϊΐ, αυοά 
σοτηράταθαὶ Ζεαης, Αἰϊοαπιὶ ὠκούσο- 
βία, [αταταπὶ τετηρα8. Μάδιαγ διή- 
πφνΐ σε (αἰ, ᾳαοὰ ταυϊαγαηΐ, αὰϊ ἴῃ 

δῆλοί σοι} Εχ Ουεὶῇ, σοι δἀάϊειπ,, 
Ἰάεπι ἰδεῖ ὅτι ἄνδρες. 

4. ἐπυνθάνετο ἤδη) Εἀά, ρτ. ἤδη 
οπχιτταηξ, εχ ΠἰὈτὶ5. Βτοάφοὶ, σα πῇ 40 
ἔαοις ΟΕ}, δἀάϊάϊε ϑιερῃδηὰβ : ἀδ- 
ἴηἀε ὁπόσην Ῥτο πόσην ἀδάϊ (σμε]. 

οἰκοῖπσο) Ἑαϊτο ΒΥ]. εἰ Ηαἰεηῇς 
οἰκεῖτο. πα Ἐ 5 διελάσειαν ρτο Ἑαά, 
Ρτ. δὴ ἐλάσειωαν ἀεάεταηὶ ἰϊθτὶ Βτοάθεῖ, 
Βοάϊ. ΟὉΕ]Ε, 

καὶ οἰῶν] Ουε]ῇ, οσαπὶ ῬὨΙ]ΕΙ ΡΟ εἴν 
ὑῶν, οταϊῆα σοραΐᾶ. 

5. Δυοῖν ἂν) ΕΠ ἄν Ρτο οὖν ἀϊξεαι πὶ, 
αἴ πῃ ὥρα ἄν εἴη, ἀε 400 δὰ ἴ. 4,13. 

ἐχόντων αὐτὰ] Ουεϊξ, αὐτὰ ἐχόντων 
--οὗποι μιενοῦσιν -ττ σολὺ ἄξιον. ἀπάς 
(μενοῦσιν ἴῃ, Ἰοοαπὶ νυ] τὶς ῥένωσιν ξαὶς 
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-Ὁ » ΄ τ Ἂς ᾿ ς -Ὸ νγ'᾽ ρ» Ὰ 

μράσαινα οἰκουμνενή μεν Ὑ»᾿ Ω σόολλου ἄξιον παμα 

ἐρήμη δὲ ἀνθρώπων οὖσα, ἐρήμη καὶ τῶν ἀγαδέω γί- 

Ὑνετῶι. Τοὺς μὲν οὖν ἀμυνομένους οἶδα, ἔφη, ὅτ, ἀπεκ-θ 

τείνατε, ὀρϑῶς ποιοῦντες τοῦτο γὰρ μάλιστω σώζει τὴν , 
Μ ᾿ς ἘΝ » ΡΎΝ ΠΝ 

νίκην" τοὺς δὲ παραδιδόντας [τὰ ὅπλα] φιχμωλωτους " 
βέίχε ον ὰ δ κ᾿ ἥν ἘΝ ,ὔ ἈΝ ξ’ν ἡ 8 ὧν 
ἡγώγετε" οὺς εἰ ἀφείημεν, τοῦτ᾽ αὖ σύμῴορον ἂν, ὡς ἐγὼ 

ν» »" Ν ἧς » Ε ἣἿἮἝΟ ’7, 

ᾧημι, ποιήσαιμεν. ἸΠρωτον μὲν γὼρ νυν οὐκ ἂν Φυλατ-7 
3 ΜΡ ΄ ᾿ 4 

τεσϑαι οὐδὲ φυλάττειν τούτους ἡμῶς δέοι, οὐδ᾽ αὖ σιτο- 
»"ἪᾺ ἄ ΕῚ ." » 7 ΕῚ -“" ΕΣ 

ποιεῖν τούτοις" (οὐ γὰρ λιμῷ γε δήπου ὠὡποκτεένουμεν ὠυ- 
Ἂς 2) νι ἢ ν Ψ 3 Ψ' 7, Ε 

τοὺς) ἔπειτα δὲ [καὶ] τούτους ἀᾧεντες, πλείοσιν οἰχ 
͵] 7 “οἰ Ἂς “-7΄ "»"ν 7 

μωλωτοις χρησόμεθα. Εὼν γὰρ κρατωμεν τῆς χωρῶς, 8 
εἶ « », δ; 5 » Ὁ ᾽ ἴων ᾽ Ζ, " 

ὠπτῶντες μον οἱ ἐν αὐτὴ οἰκουντες, αἰχμώλωτοι ἐσοντωι" 
-“ δ γου, » Δ Ἧ τ ἢ φ' "»" 

μωλλον δὲ τούτους ζώντας ἰδόντες καὶ ἀφεϑέντας μένου-- 
Ν «νὰν ὩΣ »ὋὉ ΠΥ “ 

σὶν οἱ ἄλλοι, καὶ πείθεσθαι αἱρήσοντοι μῶλλον ἢ μά- 
Α, Ἃ ᾿ “ “ἢ 5 4 ἃ 

χεσϑαι. ᾿Ἐγὼ μὲν οὖν οὕτω γιγνωσκω" εἰ δ ἄλλο τις 
Ὡς σφ Ἃ Ἁᾳ' ς Δ. ἢ Ψ “ -“ 

ὁρῶ ὄμφεινον, λεγέτω. Οἱ δὲ ἀκούσαντες συνήνουν τουτῶ 98 
»" “ Β » τ΄ ἊΣ 2 7 

“ποίειν. Ουτῶ δὴ ὃ Κυρος κωλεσῶς τοὺς «ἰχμωλωτους 

λέγει τάδε" "Ανδρεξ, ἔφη, νῦν τε, ὅτι ἐπείϑεσθε, τὰς 10 

αὖ ἃ Βίερῃμᾶπο εχ [ἰὈτι5 Βτοάθιὶ {Ὁ- δήπου κατακαινοῦμοεν ----ἴσεισα δὲ σπού- 
ΔΙταϊυτη. σους. πὰς κατακανοῦμεν ἀδαϊτ Ζεαης, 

6. οἶδα, ἔφη] Ουεϊῇ, ἔφη, οἶδα, κα- 
φεκαΐνεσε. αποά τεσερὶῖ Ζευπε. 

[τὰ ὅπλι}}] Ηξθο νεγθβδ {οτὶρία ἴῃ 
το ἴμο εχργείῆε ΡΠ εΙρΏυ5 εἰ 8δά- 
ἀεηάα σεηίαϊς Γιεοποϊανὶα5, σαὶ ρΡᾶ- 
ταῖς Μεϊπαβ εἰ Ηυϊοξιπίοπυβ, ἕαυ- 
σοὺς οοηΐτα δἀάεθαι ϑίορῃΔη 15. 

ἠγάγετε) [τὰ σατα ῬΏΠΕΙρῃο Ουεϊῇ. 
νυϊξο εἢ ἐλάβετε, αποὰ ἀείεηαιϊς 
Ζευηε. 

ἀφείημιεν)] [τὰ ρτο ἀφίεμεν (πεῖξ, 
οσυτὴ ΡΠ εΙρΏο, ααἱ εἸυάεπὶ [1Ὁτὶ 
τοῦτ᾽ αὐτὸ εχρτεῖπτ, ηυοά εἰ τηῖῆὶ 
Ῥτοδδίυτσ. 

ἡ. σούσους ἡμᾶς} Οτάϊπετῃ ᾿ηνετγιῖ 
Οὐεῖξ, ἐξαυθῃβ οὐδ᾽ αὖ ῥτὸ οὐδ᾽ ἄν εχ 
ῬΏΠΕΙΡΗΙ νεγῆομε, (δῆδὶ. Βεγυ]. εἴ 
Ατρεῆϊς. ἀξάϊε Ζειπε. 

τούποις) [ἴὰ οὐτὰ Ζεαπίαηδ 11Ὀτὶ 
Βτοάδι εἰ Βοάϊ. ργὸ τούτους Εαά. ρῥτ. 

οὐ γὰρ] Ουε!ξ, οὐ γὰρ δὴ λιμῷ γε 

ααἱ ΠΌτὶ 6] υἱάετη οὐ γὰρ δὴ Γα{ρίσαῖυτ 
Ροἤιαπι εῆδ ῥγοὸ οὐ γάρ τοι. Ἑαυϊ- 
ἄδπὶ δ] υάεπι δυέϊοτιας σοπῆϊα5 καὶ 
{εο] αῇ, 

8. ᾽Εὰν] Θυο!ῇ, ἪἫν--τνάντες ἡμεῖν, 
ΕΣ εοάετῃ εἰ [εᾳυθῃ8 ἐν αὐτῇ ΡΓῸ ἐν 
ταύτη τεοερύσαι- 

μενοῦσιν οἱ ἄλλο [τὰ σαπὶ Οπεῖξ, 

Ῥτο μενοῦσι καὶ οἱ ἄλλοι ἴοτρῇ. 

ἄλλο τις} [{ὰ ουπὶ ΑἸάϊηδ οἵ Βοάϊ, 
Ηυτοπὶπίοη εἰ γεϊῆκε, ἄλλος σις 
7αηῖ. Πῆηρτ. ΡΏΠΕΙΡΒ ας ει ϑιΈΡἢ. 
ἄλλος τις-ττμείνονα Ουεϊῇ, ἄλλα εὶς 
ἐμείνονα "τὶ Βτοάφι. Ψαυϊραῖατη ἄλ- 
λος τις ὁρᾷ ἄμεινον ἀείεπάεθαι Ζευηβ 

οοπηρᾶταῖο ἴοσο Απδϑδίεοβ ἰ}ϊ. 2, 2.3. 
εἰ μὲν οὖν ἄλλος τις βέλτιον δρᾷ. 

9. τάδε] Οπυε!ξ, σοιάδε οὰπὶ ΡΠ] εἰς 
Ῥῇο. ἀείηάς ἐσίϑεσθε πηδὶεῦας {οτὶ- 
Ρῖαπιὶ Βίερῃδημυβ: ροῖεα ῥτὸ κακὸν 
ἔσται Ζομϑιας καινὸν ἔσται (ςτὶρίατι 

Ω 2 
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ἃς ΄,ὕ "“, - Ἀλλ ς- ἰω 

ψυχὰς περιεποιήσασϑ ε' τοῦ τε λοίπου, ἣν οὕτω ποιητέ, 
δ δῶ δον ἢ παρ ΠΝ ΘΟ ΠῚ ΤΠ: ον δν τ 

ουὐό οτιουν κωκον ἐστῶι ὑμῖν ὠλλ,, ἡ οὐχ, ὁ αὐτὸς ἄρξει 
-ν Ἔ ὯΨ “ἢ ἣν Ψ Η ΕΡ Χ Ἂς 4 τᾺς ᾽ 

ὑμῶν, 0σ 7 εῤ κωι σροτεῤον οἰκήσετε δὲ τῶς οαὕτοῶς οι- 

7 Ἂς. νι Ἂς δυῶν, δ 7 ΄᾿Ὺ ἣ᾽ ον 

κίας, καὶ χώραν τὴν αὐτὴν ἐργάσεσϑεε, καὶ γυναιξὶ ταῖς 
» -Ὕ ΄, »" ς ΄ 37) 

αὐταῖς συνοικήσετε, καὶ παίδων τῶν ὑμετέρων ἄρζετε, 
“ “ ε - »» 4 -»- 5. ΝΣ “8 

11 ὡσπερ νυν. Ἡμῖν μέντοι ου μαχέϊσϑε, οὐδὲ φλλω οὐ-- 

δενί' ἡνίκα δι᾽ ἄν τις ὑμῶς ἀδικῇ, ἡμεῖς ὑπὲρ ὑμῶν μω- 

χούμεϑα᾽ Ὅπως δὲ μηδ᾽ ἐπαγγέλλη μηδεὶς ὑμῖν στρα-- 

τεύειν, τὼ ὅπλω πρὸς ἡμᾶς κομίσατε᾽ καὶ τοῖς μὲν κο- 

μίζουσιν ἔστωι εἰρήνη, καὶ ἃ λέγομεν, ἀδόλως" ὁπόσοι δὲ 
ἊΝ ἃς. ἢ Ν » 7 « ΄, ᾿ς 

ῶν τῷ πολεμίκο μή ἀποτίϑωνται ὀπλώ, ἔπι τουτοὺς 

12 ἡμέϊς καὶ δὴ στρατευσόμενω. ᾿Εὰν δέ τις ὑμῶν, καὶ 
»Χ « « "“" Ε "»" ὦ 7 ᾿ 

ἰὼν ὡς ἡμῶς εὐνοίκως καὶ πρώττων τι καὶ διδάσκων 
Ψ): “ «ς “Ὁ « ΕῚ ΄ ΝΥ ἥ Ε] « 

φαίνηται, τοῦτον ἡμεῖς ὡς εὐεργέτην καὶ Φίλον, οὐχ, ὡς 
ο“΄ Θ᾿ “5 εχ 2) ᾽ ,͵ὔ », Ν 

δοῦλον, περιέψνομεν. Ταυτ οὐν, εῷη, αὐτοὶ τε στε, καὶ 

13 τὸς ἄλλοις διωγγέλλετε. Δὰν δὶ ἄρα, ἔφη, ὑμῶν βου- 
Ψ) "““ , ἢ νας 7 » ᾿ Ζ «ς » 

λομένων ταυτων, μή πείθωνται τινες, ἐπι τούτους ἡμῶς 
37 ε ε - » ΄ Ἀν “ « σι Ὧω , 

ὠγετε, ὁπως ὑμεῖς ἐκείνων, μή ἐκεῖνοι μων ἄρχωσιν. Ὃ 

οΟἰἴτη Ἰεο τα νϊάεῖαγ. τὰ δηϊπΊ {δ - 
τεητίατγα Ἰοοὶ ται : ἕν γάρ τι παινὸν 
ἔσται ὑμῖν, ὅτι οὐχ ὃ αὐτὸς ὑμῶν ἄρξει 
---φτρότερον. τὰ δ᾽ ἄλλα τὰ αὐτὰ ἔσται 
πάντα ὑμῖν. 

1Ο. ὅσπερ καὶ] Μα]ε ΡΏΠ]Ε]. Π1Ό6τ, 
Οαε!ῇ, Οαία]. Βεν]. Ατρεπῖ. ΗΠ ατοἢ]η- 
Τφηϊαηᾶ Ἑἀἰτῖο ὥσπερ καί. Οἱ, ᾿ἰ. 3, 
ΧΊ. Εἰ 11. ὅς 7: 

συνοικήσετε] Ταπτῖπᾶ, 1Πηρτ. συνο:- 

κήσεσϑε. 
ΓΊς οὐδενί; ἡνίκα δ᾽ ὄν σις] ΜῈ ΑΓΡῸ 

ϑῖςρῇ. οὐδενί" ἡνίκα δ᾽ ὄν τις. Ουε]ξ, 

οὐδὲ ἄλλῳ' ἡνίκα δ᾽ ἄν τις ὑμᾶς ἀδικῇ. 
ἀπηάς νυ]ραῖαπι οὐδενί ἀν δὲ καὶ ἄλλος 
ὑμᾶς σοττεχί. 

δὲ μηδ} Εαά. ρτγ. δὲ οὐγϊτταπί : δὲ 
μὴ Οαῆαϊ. Βτυ]. Ατρεῆῖ, Νοβεαπι 
εχ Βοα]. εἰ ῬΒΙΕΙΡμο ἀεάϊε ρῥτὶ πὰ 
Ἡατοπὶ πίη. [Ιἢ Ουεϊῇ. εἢ ὡς δ᾽ 
ἰπσαγγελϑῆ τις ἡμῖν στρατιά, ἴῃ αὰ0 
{οτίρτατα ὅπως δὲ μηδ᾽ ἐπαγγελθῆ τις 
ὑμῖν σαρατιὰ Ἰάτοτε νἱάδίωτ, 

εἰρήνη} ῬΠΠ]ΕΙρΡΠ 5 εἰρήνη σε καὶ ἄλ- 
λα ἃ λέγομεν [στρα πὶ ἴῃ Οοάϊςσα ἴὰο 
ψ γι, 

ἀποτίϑωνται) ΓΤ τὶ Βτοάοοὶ, ῬΏ11ε}- 

ΡὮΪ εὐ Ουεὶῇ, ὠσοφέρωσι, ἱππεῖ ᾿ἰηεᾶς 
ΟΘυε!ῇ. ἀναφέρωσι. 

καὶ δὴ} Ἑάά. μτ. καὶ δεῖ. αυοά σοτ- 
τεχὶτ Βτοάξουβ, καὶ ἤδη τηαϊεῦαι [οτὶ- 
Ρίαπι Ματειὰβ, καὶ ἡμεῖς δὴ ΝΥ ἴῆκε. 
καὶ δὴ εἰ ρτο ἤδη, ἴο᾽εππα Χεηο- 
ῬὨοηΤτΙ. 

12. ᾿Εἂν] Θυε!ῇ, Ἂν. ἀεϊηάς φανΆ- 
τῶι ἘΔά. ρΡγτ. 

περιέψομεν) [τὰ ῬΏ]ΕΙΡΠα5. ουπ 
ΒοΩ΄Ϊ. εδἰἴατῃ Ἰερὶς Γογίρίατη, γονεδίπιως 
νεγίεηϑβ. περιόψψοιμοεν ΟυεἸϊῇ. οαπὶ Εαά. 
ΡΓ. περιέψοιμεν ϑῖθρῃμαηὰβ. ἀεάϊτ, τηᾶ- 
Εἰ5 τὰασηθη εἰ ἱρίς ποξγαπ Ἰεξὶϊοπετα 
Ρτοῦδης. 

13. ᾽Αν δ᾽ ἄρα] Οπεϊῇ, Ἢν δ᾽ ἄρα---- 
ἡμῶν βουλ. εἴϊατηα ϑ:ΕρΠᾶπιι5 ἡμῶν β, 
ἀξεάϊε, : 

ὑμεῖς ἰκείνων] Τὰ ΡῬΏΪΙΕ], Οαῇδὶ. 
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λε΄ κ᾿ ϑν" ΄ ὧν ε Ν 7 7ὕἹ ν -“ 
μεν δὴ ταῦτ᾽ εἶπεν" οἱ δὲ προσεκύνησαν τε Κκ͵ὶ ταῦτῷ 
»"Ὕ 7 
εῷωσαν ποιήσειν. 

ον, 

ἘΠΕῚ δὲ ἐκεῖνοι ὥχοντο, ὁ Κῦρος εἶπεν" “Ὥρω δὴ, ὦ σαπὰ (- 
ταϊζατ εἴ 

Μῆδοί τε καὶ ᾿Αρμένιοι, δειπνεν πᾶσιν ἡμῖν" παρεσκεύ- οαῆια φὰς 

ἀσται δὲ ὑμῖν τὰ ἐπιτήδειω, ὡς ἡμεῖς βέλτιστω ἡἠδυνά- ῥῥεμρίαις 

μεθα. ᾿Αλλ᾽ ἔτε, καὶ ἡμῖν πέμπετε τοῦ πεποιημένου 

σίτου τὸν ἡμισυν' ἱκανὸς δὲ ἀμφοτέροις πεποίηται" ὄψον 

δὲ μὴ πέμπετε, μηδὲ πιεῖν" ἱκανὰ γὰρ ἔχομεν παρ ἡμῖν 

Καὶ ὑμεῖς δὲ, ἐῷη, ῶ Ὑρκώ- 2 
, ΝΡ δ.» Ν Ἂ᾿ δ « 

»ι0ὲ, διώγετε αὑυτους επὶ τας σκήνως., τοὺς μεν ὠθχοντῶς 

αὐτοῖς παρεσκευάασιμέ, γνῶ. 

ν Ν 7 Π Χ Ἂν “,] ς 

ἐπὶ τὰς μεγίστας, (γιγνώσκετε δε) τοὺς δ᾽ ἄλλους ὡς 
ὃν »" 7ὕ » Ν » Ν Χ ο “ 

ὧν δοκὴ κάλλιστω εἐχειν" κω! αυτοι δὲ δειπνεῖτε, οἥτουῆτερ 
ε ἃ" αἱ »Ἥ ᾿ Ν τ 2 ΄ ς 

, ἥδιστον ὑμῖν σώδι μὲν γὙῶρ υμῖν καὶ φκερώίοί ὧι σκή- 
7 7 Ν » 7 .“ 7 

νῶι πωρεσκευῶώσται δὲ καὶ ἐνθάδε, ὥσπερ καὶ τούτοις. 
ἢ τ ῊΣ δ Ψ » ψ .« .ἶ Χ ᾿ὉὕἨ .ς “ὦ « »-.σ» 

Τοῦτο δ᾽ ἴστε ὠμῴοτεροι, οτί τώ μὲν ἐζω ὑμῖν ἡμεῖς νυκ- 38 
Ν ᾿Ξ » -Ὁ 3 ς« »" 

τοφυλωκήσομεν, τὼ δ᾽ ἐν ταῖς σκήνα:ς αὐτοὶ ὁρῶτε, καὶ 
᾿. ἢ . Ἕ 7 ᾿ Ἀ ᾿ »“- κω “7 

τὼ ὅπλα εὖ τίϑεσϑε Ὑ2Ρ ἐν τῶις σκήνωις οὑὕπῶώ 

Βινὶ. Ατγρεηῖ, τηᾶγρο 5.60 ἢ. ὑτὸ ἡμεῖς 
--᾿ὐ μῶν. Θυεὶῇ, ὑμεῖς ἐκείνων μὴ ὑμεῖς 
ὑπ᾽ ἐκείνων ἄρχησθε. ΟΌΪ Ἰάῖοτο {[ρὶ- 
σοῦ ἄρχητε, φυοὰ νυ ]ρατὶ Ἰεδιϊοηὶ ἄ- 
χωσι [αὈ(Ἰτα τα τ πγλ ἢ 1]. 

μὲν δὴ] Ἐχ συε!ῇ, δὴ δαάϊταπὶ: ἀε- 
ἴπᾶς Ουε]ῆ, στὰ ῬΠΙΠ]εΙρο οὐ τηὰτγ- 
ξὶπε ϑδίερῇ. τυρυσεκύνουν σε καὶ ὑπισχ- 
ψόουνῖο Τιυζα Ζσοιἤσειν, 

1. Μῆδοί σε] Ἐχ Ζοπᾶτγα σε δάήιάϊ 
Ζεαπα: ἀεῖϊπάε τ-ορῶσιν ὑμῖν Οαε!ῇ. 
σατη ῬΠΠΕΙρὮὶ ᾿ἴθγο. ροίῖεα ὦ βέλτι- 
στῶ ἵπερίε σὰτὰ Ζοηᾶτα Οαε] ἢ. {εὰ 
εχ εοάετα Ζοπᾶγα ναϊξαία πη ἐδυνάμε- 
ὅκα σοτγγεχίς Ζειπα. 

σσεπιοιημένου) ΟὐΕἸ ἢ, τυεπονημένου" Χ 
εοάεπι νυ]ραῖα πη σὸ ἥμησυ ΟΘΟΙΤΕΧΙΣ 
Ζεαπα. ἀεϊηάς ἱκανὸν----σσωρεσκευασμέ- 
νον. πο! 

2. δ᾽ ἔφη] Ουεϊξ,. οσαπὶ Ζοπατῖᾷ δὲ ὦ 
Ὕρκάνιοι, ἔφη. ἀεῖπάς διάγετε Οἵ 
ἘΠ τὶ Οαῦτιε! 5 Βοά], (με!ῖ, πχᾶγρο 

Θιερ;δηϊαη85, ασαοά ταξϊθ ῥγθξεγεδαζ 
Βιερδηυς5 ναϊσαῖο Σιωγάγετε. 

ὅπουπερ) [τὰ ὑΥῸ ὅπου (σμο]Ὲ. οἐ ΠΠΌτὶ 
Βτοάβεὶ. ψεῖθα σώσι μὲν γὼρ ὑμῖν ἴῃ 
Εαά. ρτ. ογη ἔα ργιπιυβ. γαίταϊς Βτο- 
ἀδουβ. καὶ γὰρ ἀκέραιοι ἀξαϊε δῖερῃα- 
Ὠ5 ΟΠ {5 ρυου θ 5 εἴ [ἢ τ]δγρΊ ποτα 
γα) δόλ15, αὰςφρ εχῆδης  σαεῖξ, ΡΠΠ]ε]. 
Βυάοηῇ, εἰ Ζοηδῖαᾶ. καὶ αἱ σκηναὶ 
Ουε!ξ, 

καὶ ἐνθάδε) ῬὨΙΠΕΙρυ5. ὑμῖν ἐνθάδε 
Γοτὶρία τὶ νουτῖ : γεόξ 8. 

2. Τοῦσο δ) Οπεῖῇ, καὶ σοῦτο δέ, 
ἀείπἀε τὰ ὅσλα ἐντίϑεσθε σοτγεδξα ἢ 
ἴῃ Οαεῖ. ααθθ εἴᾶξ νυΐϊραγὶβ δηΐδ 
Ζεαπίατη Ἰεέϊῖο, ααἱ νετᾶτὰ ἐχ Ρἢ]]- 
ΕἸΡὮΏΙ ᾿ἰθτο, Οαβδὶ. Βοάὶϊ, εἰ ΟΕ] , 
τείτιτατ. 

οὔπω] τὰ σὰτὰ ῬΠΠ]εἰ. σαῆδὶ. Βτο- 
ἀεοὶ ᾿ἰὈτῖ5 ϑίερῃ, οὕτω Ἑὰά, ΡγΓ. οὗτοι 
Ουε!ξ, 

6ὺ 
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ἐλοῦντο, καὶ ἱμάτια (ἦν γὼρ παρεσκευασμένα) μετώλω- 

βόντες ἐδείπνουν" καὶ οἱ ἵπποι αὐτοῖς εἶχον τὼ ἐπιτήδεια" 

καὶ τοῖς Πέρσαις διέπεμπον τῶν ἄρτων ἑκάστοις τοὺς 

ἡμίσεις" ὄψνον δὲ οὐκ ἔπεμπον οὐδὲ οἶνον, οἰόμενοι ἔχειν 

τοὺς ἀμφὶ Κῦρον, ὅτι ἔφη ἄφϑονα ταῦτα ἔχειν. Ὁ δὲ 
Κῦρος [ταῦτα] ἔλεγεν ὄψνον μὲν τὸν λιμὸν, πιεῖν δ᾽ ἀπὸ 

στοῦ παραιῤῥέοντος ποτώμου. Ὁ μὲν οὖν Κῦρος δειπνίσας 
ἧς ΄ 3 » Ν 7 τοὺς Πέρσας, επεὶ συνεσκότωσε, κατῶὼ πεμπάδας καὶ 

ν 7 ἧς » “» » Ὸν. 

κατὼ δεκάδας πολλοὺς αὐτῶν διέπεμψε" καὶ ἐκέλευσε 
ἉἍ "»"»Ὁἢ Ψ 7 ε 

κύκλῳ τοῦ στρατοπέδου κρυπτεύειν, νομίζων ἅμα μὲν 
᾿ν » ᾿ ΓΟ. “. . 5. ψ, 

φυλακὴν ἔσεσθαι, ἐάν τις ἔζωθεν προσίη, ἅμω δὲ, ἐάν 
9) 7 ΄ ᾽ ζ΄ « 7 ᾽ 

τις ἔξω χρήματα φέρων ἀποδιδράσκη, ἁλώσεσθαι αὐ- 
΄ ᾿ Ν ᾽ Δ “ἶ ΄ Ὰ Ν ᾽ ΄, 

τὸν κωὶ ἐγένετο οὑτως" “πόολλοι μεν γαρ ἀπεδίδρασκον, 

δπολλοὶ δὲ ἑάλωσαν. Ὁ δὲ Κῦρος τὼ μὲν χρήμωτω τοὺς 

λαβόντας εἴω ἔχειν, τοὺς δὲ ἀνθρώπους ἐκέλευσεν ἀπο- 

σφάξαι" ὥστε τοῦ λοιποῦ οὐδὲ βουλόμενος ἂν εὗρες ῥο-- 

4. ἐλοῦντο} Βοάϊ, εἰ σε], ἐλούοντο. 

ἀεϊηάε νεῖῦα ἦν γὰρ τσαρεσκενασμένα 
Ῥοίξ ἐλοῦντο νυΐσο οοἸ]οοαῖα, φυδῇ 
Ὀδ᾽ηεα ἀγία ἔποτὶης ραγαΐα, σα πΠῈ ἰἰσε- 
ει ἴῃ ἢυνίο νἱοῖὶηο ἰαναῦὶ, τγεέϊα σὸ- 
(γαχὶς Υεῖκο. Ψψεῖες επὶπ Ραγαβ 
ἀηάς {ατηΐοτγιηΐ π᾿ σα 5 Π}1Π118 5, 16- 
ἔϊοτγιβ Ἰητεγογαῖ (Οἶγα. 

ἵσσποι αὐτοῖς) 1ίὰ Ρῖὸ αὐτῶν οΟΧ 
Ουεὶξ, Ζεαηε. ἀεϊηάς δὲ ἔπεμπον ἄς πὶ 
Ἰ10εγ οὐ! ο ἑκάστοις. 

[ταῦτα] ἔλεγεν) Ομε!ῇ, ταῦτα ο- 
τηαὶϊτῖῖ, συοα τϊῃϊ διατὶ τηεἰ "5 δὉ- 
εἤξ νιἀευθαῖαγ: ἰρίταγ {θοῇ ; {εὰ 
Ριθοίεγοα ἀδεῆ, αυοά τῷ τοιεῖν τείροη- 
ἐἰδαΐ νοσδθυ! απ), οἵ σὸν λιμὸν τείροτι- 
ει σῷ δον ἰᾶηιια τυμεῖν δὲ σὸ ἀσὸ---: 
τοοταμοῦ ὕδωρ ἃ ΚΟΠΟΡΠΟΩῖα Τοτὶρία πὶ 
[ἔς Γαὐρίοοτ. 

5. δειπνίσας)] Μαϊε ψπι, Ουε]Έ, 
δεισνήσας. ἀεϊηάε συνεστηκότας εἶδε [ἰ- 
Ῥεγ Βγοάφὶ δὲ συε!, [εὰ συνεσκότασε 
εἰξ δορι ϑηισύνα, ἀπίθ ἰά νειθασι 
συΐρο ἐπειδὰ Ἰορίται, ᾳαοά ἐχ συεὶξ, 
δοιτοχὶ. 

διέπεμ ψε] τὰ Ουεῖῇ, σὰπ Ζοηδτᾶ 
ΡΙῸ διέπερεστε. Ῥᾶ]Ὸ δηῖα πιᾶῖρὸ [,6- 
ΟὨΟΪ. τοεντάδας εἴ τσεμσα τάδας τείετι, 

τοῦ στρατοπέδου] Ἐχ ΟὐΕ, πὸ στρα- 
σόπεδον τείας οἰ κρύπσσειν να]ραῖα ΠῚ 
ΡΙο κρύπτεσθαι ἱπίεγρτγείαιας εἢ 
ΖεὌρυπα, ἤπηϊ Ζοηατῖθ ἰοσὰ πὶ σοπ- 
Ρᾶτδη8 : ὁ δὲ Κῦρος τσολλοὺς τῶν ΠΕερ- 
σῶν διέπεμμ ψε κύκλῳ σηρεῖν πὸ στρατό- 
σεδον εἴο, πᾶς σηρεῖν πος Ἰοσο οἰ ᾽πὶ 
τα δ Ἰδέζαστη {αΐριςατὶ. ρος. 8εὰ 
νεται τ χρυσσεύειν εχ Ουε! ἢ, ἀηποίανῖζ 
ἘΠΌΠοΓ, σοτιγεόϊου ἰαπιθη 'π νυϊρα- 
(πὶ κρύστειν την. 

ἰών «:5] Οὐ. ὈΪ5 ἄν σις Παδθεῖ : 
ἀεϊπάς ἔξω φέρων χρ. ἀποδιδράσκεις 
Ροίζεα τοροσίοι ἘΔά. γ΄. 

τοολλοὶ] Απδρπογᾶπῃ εξ [8 ἰητεῖ- 
Ἰσεημάαπι πιοπυῖϊς ΔΝ εῖκε, αὐ 4ὺ}- 
οὐπαᾷας ἔαρα εἶδῦϊ σοπαῖὶ ἔπετίηϊ, ο« 
ταηδ5 οἂρτὶ ἢπί. 

6. ἐκέλευσεν] Οτάϊηδπι ᾿πνοτα πὶ ἐΧ 
Οὐ. ἀποσφάξα, ἐκ. τεσερὶς ΖεὝυπδ. 
ἰάδπι ΠἰΌοτ ἀεϊηάς εὕρετο ἀαῖ, 
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7 ." ὔ, κοι ἀμ ., 

δίως τὸν γύκτωρ πορευόμενον. Οἱ μὲν δὴ Πέρσωι οὕτω 7 
ΕΒ ΜΝ νἀ ρπραρο Σ ἱηγον" οἱ δὲ Μηδοι καὶ ἔπινον, καὶ εὐωχοῦντο, καὶ ηυ- 

πῷ Ν ὅδε » ) » 7 Χ Ν 

λοῦντο, καὶ πάσης εὐθυμίως ἐνεπίμπλαντο᾽ πολλῶὼ Ὑῶρ 
"» «7 “ Χ ΕΣ ». ἡ ᾿Ἂς με 

καὶ τοιαῦτω ἑάλω, ὥστε μὴ ἀπορεῖν ἔργου τοὺς ΕὙΡρΉγ- 
7 

ρότας. 
Χ ϑ ε ΄κὉ ἉΑ ἾΜἾ Ἂ ο ’ 

Ὁ δὲ Κυαξάρης, ὁ τῶν Μήδων βασιλεὺς, τὴν μὲν νύκ-- 8 
» ͵ . Ογαχᾶτεές, 
ἐμεῦ υσλκετο μεϑ σορηϊο 

4: ΕΣ ΄ ς ᾽ς ᾽ ͵7Ζ ᾽ Ἂς "7 Ν , ΤΟΥ ΠῚ ἀιξ- 

ὥνστερ εσκήνου, ὡς ἐεαὶ ἐυτυχιο, Κκώι τοὺς ολλους δὲ Μη- ςεὔα ᾿γαϊα5, 
.) "». » "“ ΘᾺ Ας π σΣ τηῖ τ, αἱ 

δους ὥετο παρεινῶι ἐν τῷ στρατοπέδῳ, τλήν ὀλίγων, ςοπίεδίπι 
᾿ιν οὲ λ. 7 ᾿' ον ὩΝ » ͵΄ “ ἰἴἰος5 τεάϊτς 
ακούων ϑόρυβον πολύν" οἱ γὰρ οἰκέται τῶν Μήδων, ὠτε αθεαι: [εἀ 
ῃ- ἃ δεν. Ὁ δ 5 ΄ Ὁ ΥΠ ἢ κν Ογτὰβ πὰ Π- 

τῶν θεσπόοτῶν φὡπεληλυώόοτων, ἀνειμένως καὶ ἔπένγον Κωὶ ἤμῃη τειϊ- 
πεῖς Πυάει. 

τῶ, ἐν ἡ ἐξήλϑεν ὁ Κῦρος, αὐτός [τε] 

5 τὶ "») 2 “»") 7 ᾿ 

ἐθορύβουν, ὥλλως τε καὶ ἐκ τοῦ Ἀσσυρίου στρατευμῶτος 
ψ ὕ ᾿ς -Ὁ 2 ψ 

καὶ οἶνον καὶ ἀλλὼω πολλὼ τοιαυτῶ εἰληφότες. ἜἘπεὶρ 
ἂς Ἑ. ΑἿ Ψ  ὡνἶ θεν ς γ᾽ »ὶῆνκν “5 Ν «“ δὲ ἡμέρω ἐγένετο, καὶ ἐπὶ ϑύρας οὐδεὶς ἥκε, τυλὴν οἵπερ 

Ν Ά Ν 4 τὶ 

καὶ συνεδείπνουν, καὶ τὸ στρατόπεδον κενὸν ἤκουεν εἶνωι 
» Ἃ ἀπο ὁ εἰ ΄ 4:2 8... ὦ ᾿ὐ ἀν « 

τῶν Μήδων καὶ τῶν ἱππέων, ἑώρω δὲ, ἐπεὶ ἐζηλϑεν, οὔ- 
» Ἢ δ »-» δ » ς , »“ 7 Ν » 

τως ἔχοντα" ἐνταῦϑώ δὴ εἰβριμοῦτό τε τῷ Κύρῳ καὶ τοῖς 
͵΄ “ ΄ αι ν “ Ψ 

Μήδοις, τῷ καταλιπόντας αὐτὸν ἔρημον οἴχεσίγαι" καὶ 
»ΩΧΝ “ ΄ ὄνον, φ' ΝΠ Ἀτὸ ΄ Υ 

εὐθὺς, ὥσπερ λέγετῶι ὠμὸς εἰνῶι κῶὶ ὠγνώμων, κελεύει 
»"» ᾿ Ν 7, Ἂς Ε « ΚΦ Ὴ τς ἐ Κ᾽ 

τῶν τταρόντων τινὼ, λαίβόντω τοὺς παρ ἑαυτῷ ἱππέας, 

". καὶ ἔσινον) ΟΕ, ἔπινον καὶ ἥδον- 
τὸ καὶ «πάσης. σοτΙεξίοῦ ΡΟΣ ἥδονσο 
ἱπίδγαϊς καὶ ηὐλοῦντο. Ετίαγη ΓΠΔΓΡῸ 
ΒΙΕΡΏ. ἔπινον καὶ ἥδοντο καὶ τσάσης τε- 
ξετί πείοίο ὑπά6. }πηΐ. ἤηρτ. ἐσιϑυ- 
μίας ἀαπῖ. 

τοιαῦτα) Ουεϊξ. τὰ τοιαῦτα ἥλω. 
[εὰ τᾶῦρο ἑάλω ἀδῖ, 4 8ΠΊ ἔΟΓΠΊΔΤη 
Βοπιδς Αἰσαπῃ εἰ περαϊ, 

ἔργου] ΤλῸτὶ Βτγοάδοὶ εἰ σπεϊξ, ἔργῳ, 
ΜΙ ποῆ αἰφεείν φίο (6 οὐϊεξδαγεηί. 

8. ἐν ἢ) Ια πεϊῇ, οοττοέϊογ ἐν δά !- 
ἄϊι, ἀεϊπάε σε ροίξ αὐτὸς, ροῖεδ μεθ᾽ 
ὥνπερ ἰσκήνου ἴπ νυ]ραῖαπι με ὧν 
παρεσκήνου τηυϊανὶῖ, αὐυοά εαυϊάεπι 
Εοττγεχὶ. 

ὡς ἐπ᾽} 7υηΐ. οὕτω: ἐσ᾽. ἀείϊηάε ὡς 
ὁἴετο ἘΔ. ὑγ, ργϑοεῖεσ (δῖδὶ. - 

ἀπιληλυϑάέτων) Ουοϊῖ, ἀπελθόντων 

ἀνειμένως ἔσπινον---καὶ ἄλλα πτολλὰ εἰ- 
ληφότες, ΟΥΪΠῸ τοιαῦτα, Πα πεπιο 
ἀεπάετει, 

9. ϑύρας] Μαῖς συεῖξ. ϑύραις----καὶ 

σαρατόπεδον ἤκους κενὸν εἶνωι. ἀεϊπάς 
τηᾶῖρο [δοπο]. 32. ἵσπων δηηοίανϊξ, 
Καὶ δηῖξ συνεδείσνουν οτηϊῆς ΡΏ1]6]- 
Ρῇμυβ. 

ἑώρα δ᾽, ἐπεὶ] Ταητῖπα δὲ οπλ!ῆς ς 
καὶ ἑώρα Ουε]ῇ. εχ αυο ἐπειδὴ ἀεάϊξ 
Ζειπεα. 

τῷ καταλιπόντας) ΔΙάϊπα τὸ ἀεα!, 
λέγεσαι εἶνα] Μαυτείας ἦν Τοτὶρταπιὶ 

τηδ] εθαῖ : εἶναι εἴϊε (εηἴὰ ρετίεξεὶ ρο- 
ἤτὰπὶ τηοπαϊε Ζααπα: ἀεῖϊπας καὶ 
Δηῖε ἀγνώμων φοτγεξῖογ ἀξιηατῃ δα ε]- 
ἀϊτ ἴῃ πε], Ὁ] ροῆδα ἱερίτας τῶν 
τυαρόντων κελεύει--εσοφὺς ἑωντοῦ, 
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͵ Ν χως 7 : ᾿ “" ' Ω ἜΠ 
πορεύεσϑωι ὡς τώχιστω τορὸς τὸ ἀμφὶ Κύρον στράτευμα! 

ὃ ΄ " ΚῸῸ ᾿ δ εν ὧν, “Υ ζ ρὴ -“ 

10 κωώι λεγεῖιν τόδε μήν μὲν ἔγωγε, οὐδ᾽ ὅν σε. ὦ Κυρε, 
“ἢ ΕἸ Ἂ Ν ΕἸ "»“ Ἂ Η χὶ -» 

οὕτως ἀπρονοήτως τσερὶ ἐμοῦ βουλεύεσϑαι" εἰ δὲ Κυρος 
«“ “ » δ ΓΙ; ἐὰ "Ὁ" 2 Ὁ 

ουὑτῶ γίγνωσκοι, οὐκ ὧν υμῶς Ὑε, ὦ Μῆδοι, ἐθελήσαι 
-“ 5 2 χ -»“ἦΣ ᾿ ᾿ς -“ σὰς. Χ "»"- 

ουτως ἐρῆμον εμέ κωτωλίπειν. Κῶὶ νυν, εῶν μὲν Κυ- 
ὃ β ὐλ' Ε 5 δὲ ν ε ΣΝ “Ὁ ΝΝ ͵“ " Ὡό,-- 

ρος [ϑουλήητωι" εἰ δὲ μή, ὑμεῖς Ὑὲ τήν ταχίστη 7 
΄κ“ ὌΝ ᾽ » 

Ταυτω δή επεστελλεν. Ὁ δὲ τασσόμενος το- 
Α 3 “ ἐπ ΄ ᾽ ΠΑ, ν 

ρεύεσ αι ἔφη, Καὶ πῶς, ὦ δέσποτω, ἐγὼ εὑρήσω ἐκεί- 
“" λ -» } ς ἮΝ δ. ὩΣ 3 αιῦο'υ ἊΝ » 

γους : Πῶς δὲ Κυρος, εῷη, καὶ οἱ σὺν αὐτώ, εῷ ους ἐπο- 
7 .“ ὃς 758. 5] Ε 7 5 ΄ ΕΣ 

ρεύοντο; Οτι νὴ Δί, εῷη, ὡκούω αᾧεστηκοτῶς τῶν πολε- 

μίων Ὑρκανίους τινας, καὶ ἐλθόντας δεῦρο, οἴχεσθαι 

12 ἡγουμένους αὐτῶν. 
» "“" ς Ἂ, 

Ακούσας ταῦτα ὁ Κυαξάρης, πολυ 
» “7 ΄“ῳ ΄σ ̓' 5 χε " .] » “Ὁ 5». Ὁ “Ὁ 

μῶλλον ἔτι τῷ Κύρῳ ὠργίζετο, τῳ μηδ᾽ εἰπεῖν αὐτῳ ταῦ- 
“ ω “ » 3 Ἂν : 4 

τα καὶ πολλὴ σπουδῇ μᾶλλον ἔπεμπεν ἐπὶ τοὺς Μή- 
ς τ 5. Ἃ ΎΝ 7) 3} Ἂ 7 

δους, ὡς ψιλώσων αὐτον᾽ κῶὶι ἰσχυρότερον ετι ἤ ταρόσιϑεν 
οὺ " » »" » ᾿ » 2. Α, 

τοῖς Μήδοις ὠπειλῶν ἀπεκάλει" καὶ τῷ πεμπομένω δὲ 
5 ψ, 5» λα, “5 “" Ὁ » ΄ 

ἠπείλει, εἰ μή ἰσχυρως τάυτῳ ὡπαγγέλλοι. 
ε ἃ Δ κγ) ᾽ 7 "] 5. « “ 
Ο μέν δὴ πεμπόμενος επορέυετο, εχῶὼν τοὺς εὐὠὐῦτου 

ε Ἂ» « ς Ψ » ΄ «“ » 3 ͵ ΕῚ 

ἱππέως ὡς ἑκωτόν" ἀνιώμενος, ὅτι οὐκ ἐπορεύθη καὶ αὐ- 

1ο. τσερὶ ἐμοῦ} ΟΕ], τσερὶ ἐριοῦ οὕ- 
φως ἀσπρ. βουλεῦσαι: ἰάετη ἀεϊηάε γε 
Ροίξ ὑμᾶς εἰ ὑμεῖς οὐλίτ1. 

ἐὰν μὲν] σε]. ἄν μὲν ὁ Κῦρος βού- 
λησαι. ἀδῃϊησ ἱπίε! ρα καλῶς ἔχει. 
ΕΠΙρΡΙ5. Τεὰ ἀροπορεῆβ 'π ἤος σαία 
Οτοῖβ ΓΟ] ΕΠ 5. 

11. ταῦτα δὴ] Εχ Οαεϊξ, δὴ δάαϊάϊε 
Ζειηε. 

Πῶς δὲ] Γπι6]]ρε εὗρον. ΤΑΌΟΓ Βτο- 
ἀδοὶ εἰ πε] ῇ, ὅπη δέ. ἦρι ἐοὸ ἐἐἰονέην (οἷο, 
παάυενψμς φίος εὐ (ὑγγς εἴο, ΡΒΠΕΙ ΡΠ 5 
νετγίῖς, ἔφη ὁπλίτας {αηΐ.Ψ 

Ὅπσι νὴ] Ιάεο αᾳυθῆν!, παοηπίαπι 
δυαῖο εἴο. 

ἡγουμένους αὐτῶν] Οαθτίε!. αὐτῷ 
Ἰεξὶ πη] αἱζ, φαοα νεγὰπιὶ ρυίο, Ηγτ- 
σδηὶ ἀπσεθαης Ουγαπὶ σοτιῖγα Ποῆα8, 
ἃ αυϊθα5 ἱρῇ αἰ οοΠοποπὶ ἐεοεγαπί. 

12. ᾿Ακούσω:} Ἐχ Ομε!ῇ, δὲ δαάϊάϊι 
Ζευηε. 

σῷ μηδ᾽ εἰπεῖν] τὰ ὁχ Οαε]ῇ. Ζευπε, 
σὸ εἰ ἴῃ Βοά!. Μυϊρο ἃτγιϊσαϊας 
ἄεεῆ, {εὰ Βτοάδουβ. τῷ νεὶ σὸ δἀάεη- 
ἀμ πὶ σοηζαϊς, αἰ ΟΔΌΤΙΕ]. 816 Ἷεξϊ. 9. 
εἢ ἐβριμοῦτο τῷ Κύρῳ---σῷ καταλιπόν- 
σας αὐτὸν ἔρημον οἴχεσμαι. 

τοῖς Μήδοις] Ἐχ Ουεῖ. αὐτοῖς τοῖς 
Μ, ἀδάϊε Ζεαης, εἰ ἀεϊπάς ἐσεκάλει 
οὐπὶ ΑἸά, Ψαητ. ΟΕ] Ὁ. ἀεοωψαόα! εἴς 
ἴῃ νογτῆοπα ΡΒΙΠΟΙρΗὶ: ἀπεκάλει, ησοά 
ΓΠεοποϊανίαβ ἰπ ποιὶβ ἴεο. σοπ)εοεγαῖ, 
εἰ τη Βοαϊ. ν 

ἠπείλει) Ηοσ ρὑγὸ ἠπείλησεν εχ 
Ουε! ἢ. ἀεάϊε Ζευπα. Γεηυεης5 ἀπαγ- 
γέλλοι εἴ εχ Οαε]ῇ, ἀαδατη εἰ δηπο- 
τα πΊ ἃ ΕἸΙ͂οΠετο. Ψυϊράτατη ἀπσαγ- 
γεΐχοι ἈΪΉΠΠΙ εἢ. 

13. ὅτι οὐκ ἐπορεύϑη καὶ αὐτὸς Τὰ 
Οαε!, νυϊρο δηΐς Ζειυηίΐαπαση εἴαῖ 
καὶ αὐτὸς οὐκ ἐπορεύϑη. Ματρο ϑίερῃ. 
οὐ καὶ αὐτὸς τότε ἐπορεύϑη- 



ΒΕΒΕΒ ΙΝν.- ΟἌΡῸ ν-: 

ΟΣ ᾿ Ψψ, 

δέω. «πορευόμενοι, δια- 

καὶ οὐ τρόσϑεν ἀφί- 

ἝἭ Ὁ ᾿Ἶ » 7 Χ -“ 

τὸς μετὼ τοῦ Κύρου. Ἔν δὲ τῇ 
7 7 5 »" 

σχιζόμενοι τρίβῳ τινὶ, ἐπλανῶντο" 
2 εἶ 7 ᾽ ε 

κοντο ἐπὶ τὸ Φιλιον στρώτευμω, πρὶν ἐντυχόντες ὠποχώ- 
"Ὁ »Ὺ»"νὍ» 5» 5 Ἂς ς »"Ὁ 

ροῦσι τισὶ τῶν ᾿Ασσυρίων, ἠνάγκασαν αὐτοὺς ἡγεῖσι αι" 
Ν οἷ δ΄ 9 “ ᾿ Ν 7) 2 Ν ΄ 

καὶ οὕτω δὴ αφικνουνται, τῶ τυρὼ κατιδόντες, ὠμῷι με- 
Τὶ ΟῚ ΠΝ 2 ΩΝ ἃς “Ὁ 

σᾶς πω νύκτας. Ἐπεὶ δι ἐγένοντο τῦρος τῳ στρατο- 
“ἃ ς 7 “ 3 ΄ δα, ΩΝ ͵7 3 

πέδῳ, οἱ φύλακες, ὥσπερ εἰρήμενον ἤν ὑπὸ Κύρου, οὐκ 
᾿ Ὧν ΄ ἷν ΣΈ ΠΥ Ὑ 3 Ν ρος « 

εἰσωζφηκων ωυτοὺς πρὸ ἡμέρας. Ἐπεὶ δὲ ἡμέρω υπε- 
7 ,“" λ ὡς Ὡν ε " ξὺν 

ᾧαίνετο, τὔρωτον μὲν τοὺς μάγους καλεσῶᾶς ὁ Κυρος, τῶ 

τοῖς “Τεοῖς νομιζόμενω ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ὠγωϑθοῖς εζάι- 
ς Ε] “" ἱ-ἡ « Ν 

Καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ ταῦτα εἶχον" ὁ δὲ, 
ὰ ὰς ε 3 τ 7) ΄: Ἂ 9 ὋΝ 

συγκωλεσῶς τοὺς ομοτίμους, εἰπεν" Ανδρες, ο μέν «“εὸς 
ΡᾺ πο Ν 5» ς -“ Χ “ ἫΝ » 

τοροφαίνει ολλὼ καὶ ἀγωϑθὼ, ἥμεις δὲ, ὦ Περσωι; εν 

ρέσϑαι ἐκέλευσε. 

τὐμ ΄ ὙΔΟΝ, 5 Χ ε 5 -“ ᾿ ».»ν 
Τῷ τῦαροντε ολίγοι ἐσμεν, ὡς εἐγκρατεις εἰνῶί ὥυτῶν. 

»“ Ν ε ἊΝ ͵΄ Ν Ἧ 

Εἶτε γὰρ, ὅσω ἂν κατεργασώμεϑα, μὴ φυλάξομεν, 
7 “Ἢ . 7, 3 5 , ΞΡ 

σώλιν ταῦτω ὠλλότριω ἔσται" εἴτε καταλείψομέν τινας 
« ΄“ » »" ἋΣ ΕΠ "εο᾿ » , αν Ζ ᾿ 

ἥμων αὑτων ᾧΦύλωκας επὶ τοῖς εῷ᾽ ἡμῖν γιγνομένοις, αὖὐ-- 
᾿ "δ , » ᾽ - ᾿ ͵ ο ὡς ΨΉΝΕΙ 

τικῶν ουδεμυίων εἐχοντες ἰσχὺν ὠνωφανούμεσω. δοκεῖ οὐν 
« 7 “7 ΄ς ξ "»" ᾿ ΄ 7 

μοι ὡς τώχιστω ἰένω! τιγὼ ὑμῶν εἰς Πέρσας, καὶ διδα.- 

233. 

διωσχιξόμενοι τρίβῳ] ἴϊὰ συγ ΡΠ]]}- 
Ερμο Οαε]Ε, εἰ τπᾶγρο ϑτορῆ. ναυΐϊκα- 
Τ5 εἰ ἴῃ πιαγρίπε ΟΕ]. διασχιζομέ- 
νων ὁδῶν τρίβῳ ταὶῃϊ πε βγϑοοὰ 4υϊεπὶ 
νἱἀδίατ, 

ἐσὶ σὸ] [τὰ ἸΙ|Ότὶ Βτγοάθοιὶ σὰστὰ ΟΕ ΪΓ, 
ῬΓῸ ἐς σὸ σοῦ Κύρου σαρατόπεδον. 

" ἀποχωροῦσι)] Οταϊ Ππιπὶ ἰη Κα. ρτ. 
νεγθυτη οχ ΡΏΪεἰρῃο, Βοά]. Οαεὶξ. 
Δορείῆι Ἔχειηρῖο ϑίερῃδηὶ. 

οὕτω δὴ] ἙἘάά. ρτ. οὗτοι δή. ΒοΩΪ. 
οαπὶ ΡΒ ΕἸ ρῆο καὶ οὕτως. (απι Ψγε"- 
Ὥο καὶ οὕτω δὴ ἀεάϊ: Ζευπε. 

ἀμφὶ μέσας πω] [ἴὰ εχ Οπεῖ, δὶ 
ἰάτήξη σως εἰξ, ναϊ]δαίιπι τσερὶ μέσας 
νύκτας ταυϊατε [Ὁ πὶ Δ 0 ΓὉ5. 

14. ὑπεφαίνεσο) ΤΑΌτΙ Ουεῖῇ, ὑσέ- 
φαινε τεοεριῖ Ζεαηθ, Ἐχεπρ]α ματα 
εχ ΑπδὈδῇ σοτηράταηβ5, Ὁ] δέξιν πὶ 
Δάμιθείατγ. ᾿ 

ὁ Κῦρο:) δὸ ἄπο γεῖθα ρτίπλὰβ 

δαἀάτϊάϊι δίερῃ. εἴ (πε ἴῃ ῬΏΙ]ΕΙ. Βτοά. 
Θαῦτγ. σαπιεγ. Βοά!. (σαε]ξ, ΠΠὈτῖ5. ἀ6- 
πᾶς ἐκέλευσε ΟΕ]. 

1.5. τοσλλὰ καὶ ἀγαθὰ] (ορυ]ᾶπὶ εχ 
Ουεὶξ, οαπὶ Ζεαπίο ἰητεγίεγα!. [Ἃ- 
αδηβ. ὡς ρῖὸ ὥσσε 6χ δοάδπι Δαίοί - 
τὰπι ᾿ἰΌτο. ὀλίγοι εἴ ῥτὸ ὀλεγώτεροι, 
2απιοίογες φμαηι μέ γΦΥΗΘΥ6 οἱ μεγυαγε 
ΖοίζἭενης ἐα. 

ὅσω ἂν] τππὶ ΡΠ] εἰ ρῃο (σα εἰ]. ὁποῖα 
ἄν. ἀεϊπάς τοροσεργασώμεϑα ΟεΙΕ, 
δα(οτρῖο ἴῃ τηᾶιρῖπα κασεργασώμεϑα., 
υπάς νυϊραίατη κατεργαξζώμεϑα (οΥ- 
τεχὶ. ἰάθη ΌΘΥ φυλάξωμεν, «πάλιν 
φαῦτα ἀλλότρια ἔσται. ἃπᾶὰε νυ]ρᾶ- 
τα ογάϊποτη ᾧυλ. ταῦτω, «σάλιν ταὰ- 
ν!. 

καταλείψομεν] Ουε!ῇ, καταλέίψω- 
μεν ---- ἰσχὺν ἔχοντες. ΡΙῸ γιγνομένοις 
τη] πὶ γενοῤοένοις ἰοτ ΡαΓΩ. 

16 
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-; δι ιις ἰδ 4 . ὯΣ ς 7 Ὑ ΚΝ 

σχεῖν, ὥπερ ἐγὼ λεγω, κωὶ κελεύει» ὡς τὠχιστω Ὅεμι- 
7 322 3 »Ψ » Ἶ 3 Ἂς ΒΒ 

πεῖν στράτευμιον, εἰπῈρ ἐπιθυμοῦσι Πέρσαι τήν ὠρχῆν τής 
ϑ 7 9 »“»ο Ν ἫΝ ͵7ὔ ἡ 7) δὼ, 

᾿ιχ᾿ Ασίας αὐτός καὶ τὴν κώρπωσιν γενέσϑαι. Ἴϑε μὲν 
Ε 9 δ χες 7 ᾽ ᾿᾿ -“ ἣΣ 

οὖν, ἔφη, σὺ ὁ πρεσβύτατος, καὶ ελϑὼν ταῦτω λέγε, 
Ὁ ὰ Ν χ' »} ΕΣ Ἂς » 

κοὶ ὅτι, οὺς ἄν σέμπῶωσι στρατιωτῶᾶς, ἐπειδὰν ἔλθωσι 
τς ὐγϑηδηνέν, » χα 7 -» μὴ δι ἦν ἃ 

τωρ εμε, ἐμοὶ μέληςσει περὶ τῆς τροφης αὐτῶν. ἋΑ δὲ 
- ς “ φ., ῬῺ Χ ἃ, ἊΝ, 7 Ν 7’ τὸ 4 

ἔχομεν ἡμεῖς, ὁρῶς μὲν αὐτὼ, κρύπτε δὲ τούτων μηδέν" ὅ. 
Ἀ 7 5 Ἃ οὖν 9 ΄ “Ἢ “ 

τι δὲ τούτων εγὼ πεμρπωὼν εἰς Περσας κώλως καὶ γομί-- 
ΣΝ ν" ἿΝ ἦψχΤῪῪᾷΑ Ν ᾽ ᾿ 

μὼς ποιοίήν ἂν, τὰ μὲν τρὸς τοὺς Θεοὺς, τὸν τπατέρου 
ὁ 2 ᾿ Δᾳ, Χ ᾿" Ἂ. Ν Ὗς 3 7] » 

ἐρώτα᾽ τὼ δὲ τρὸς τὸ κοινόν, τῶς ἀρχάς. Πεμψάντων 
Χ 9 »“" Ὡ Ψ, »“ - ᾽ 

δὲ καὶ ὀπτήρας, ὧν πράττομεν, καὶ Φρωστηρας, ὧν ἔρω-- 
αν Ν ΝΤ΄ Ἁ 3) Ἵ δι ν Ζ 

τωμεν. Καὶ σὺ μέν, εῷη, συσκευάζου, κωϊ τὸν λόχον τρο- 
ΝΣ 3, 

πομπὸν ἄγε. 
32 7 λ Ν ᾽ .« 

1Ι8΄Ἡ Ἔκ τούτου δὲ καὶ τοὺς Μήδους ἐκάλει, καὶ ὥμω ὃ 
ὃς » 7 57 3 -“, πωρὼ τοῦ Κυαξάρους ἄγγελος παρίσταται, καὶ ἐν πᾶσι 

΄ Χ Ἂς “ 5. ἦν Ν Ἂς - τὴν ΄, 
τὴν τε τῶρος τὸν Κυρον ὀργήν κωὶ τῶς ρος τοὺς Μήδους : 
3 Ν » »“ ν“ ᾿ Ν Ζ ων ε ΕἸ ΄ ,΄ 

ὠπειλώς αὐτοῦ ἐλεγε καὶ τελος εἶπεν, ὁτε ὠπίενωι Μη- 

τό. τσέμσειν)] ῬΠΙΕΙΡΏ5. γα γα 
γαγβις. πὰ τηᾶῦρο ϑῖΈρῃ. ἔοτίε ἀὰ- 
χὶὶ ἐσιπέμπειν, ηαοά Ζειαπε τϑοθρὶϊ, 
δΡρ[5 ἴδῃς. 

᾿Ασίας αὐτοῖς καὶ] 1ἴὰ οὐπὶ ΡὨ!}]6]- 

Ῥῇο, σαε]ῇ, εἴ τηᾶγρῖπα ϑ5ῖΈρῃ. νὰ]- 
βαΐατη οοΥτίσεγα (ἄτη δαι5 ᾿Ασίας καὶ 
σὴν κ. γενέσψαι ἐφ᾽ ἑἕαυτοῖς, Ιοηξα 

φ«ἡἰπΊ ἀϊνετίατη εἴ γενέσϑθα, αὐτοῖς εἴ 
γενέσῥωι ἐπ᾿ αὐφοῖς. Ῥετίθε τη ρεγ πὶ 
Αὔφὸ δεαφυΐγεγα εἰ ἔγα δι! 5. ἹΤΩΡΕΤΙ 
α{| ἐγαῖφας παἀεῦδηΐϊ ; ἰοηρα πηϊηὰς 
εταίῖ εβίσογα, αὐ ἐγαέϊα πὶ ρογοεριῖὶο 
ἴῃ εοτὰπιὶ εἴξι ροϊεῆαϊθ. κώρσωσιν 
Ῥο]ϊαχ νιϊ. 149. εχ ἢ. 1]. Ἰητογργοίαϊαῦ 
καρπῶν. 

17. ἔφη, σὺ] Ουεὶΐ, σὺ, ἔφη. ἀεϊηάς 
ὦ ττρεσβ, ἸιΌτΙ! Βτοάθιὶ: ῥῖτὸ ἐλϑὼν 
(σε! , ἰὼν ἀαῖ, Ροῆδα ὅσ, ἐμοὶ 1 ὰη- 
τἰηα, [Πηρτ. Εαυϊάςπη τσαρ᾽ ἐμὲ αὉ- 
οὔε πα] πὶ. περὶ τροφῆς (σαε], 

κρύπφτε] Ουε!, κρύπτεται, (εἀ σοτ- 
τεξϊατη. Μι|Πὶ νοτὰ ἰεξτὶο κρύπτου ἴῃ 
60 ἰαΐεγε νἀεαζατΓ, 

ἐγὼ πέμπων] 1 οὐπλὶ Οπεϊῇ, οἵ 
τηλγρίης δίερῇ. ἴκεοποὶ, Ζεοαπο, ηἷ 

αυοά 15 ΟΥΓΟΙΕ ΟΡΕΓΑΓᾺ ΠῚ τσσισίμεην ἀ6- 
ἀϊτ, ΨΝΌϊρο εταὶ καλῶς καὶ νομήμως 

τσέμσπων εἰς Πέρσας τοοιοίμην. Δυητπᾶ 

εἰ ΙΠηρτ΄. πρὸς ϑεούς, Οαῇα]. Βτγ]. ποις 
οἵην αὐτὰ μὲν τορός. 

σὸν τσατέρα] ῬΕΠ65 40 6Π|, υἱ ἔετς 
ἴῃ ΤαΡΠ5. Οὔληῖθὰ5. δπία 8, ἴδοΓο- 
ΓᾺ ΠΊ εγαΐ οὐ! πὶ Τὰ πηπ|ὰ ροϊοίϊα5 εἴ 
Δαγηη! γϑίϊο. 

σὸ κοινὸν) Οσυε]ῇ, τὸν -ποινὸν----ῷρατῆ- 

ρας (οοττεδζαπὶ φραστῆρας) ---- λόχιον 
τορῶτον. [πτϊατη τηᾶῦρο ϑίερῃ, τσρῶς- 
σον τοῖα, [.ἃ τσροπομσὸν εἴ ἴῃ πη8Γ- 
δὶπε Οαε!, ἀηποίαῖατη. Ψοφα.] 1 Π 
ὀστῆρας ἰὰ εἰ κατασκόπους, ἴξιι ἐφόρους, 
εχ μος ἴοοο ροίαϊς ΡοΙΙὰχ 11. 59. 

18. ὁ τσαρὰ] Εχ ῬΠΠΕΙΡΠΟ εἰ πᾶτ- 
δῖπε ϑίερῃ. [βοηοὶ. τσαρὰ δαάϊαπὶ 
εἴ ἃ Ζειιπίο. Κυαξάρου Ουε!]ῇ. ἀεὶη- 
ἀε τσρὸς Κῦρον. ΑἸά, εἰ Βίερῃ. σρὸς σὸν 
Κῦρον ποϊγαπι ἀαηΐ, Ταπιῖπα εἰ Ζεα- 
πίδπα ἐπὶ σὸν Κι ροῆεᾶ τυρὸς Μήδους 
Ουε ἢ. ἀεπίᾳας καὶ εἰ Κῦρος, [ἃ σοῖς 
τεοέϊοι εἰ χαὶ Κῦρος ἔδοϊ : απάςα νυ ]- 

δαΐατῃ εἰ καὶ ὁ Κ. σοττεχὶ. Δὰ μένειν 
1πις}}Πδὶ αὐτοὺς σφηἴει ΥΝ εἴα. 
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’ » “Ὁ ν᾿ 7 « Χ Ν 

δους κελεύει, καὶ εἰ Κῦρος μένειν βούλεται. Οἱ μεν δὴ 19 
Μ- » τὶ »-»-»35» 3 »- Ε 9 »-Ὁ 

Μῆδοι ἀκούσαντες τοῦ ἀγγέλου ἐσίγησων, ἀποροῦντες 
Ν »" ἡ Ἶ »“᾿ ᾽ -“᾿ 7 ᾿, »" 

μεν, πὼς χρὴ κωλοῦντος ἀπειϑ εῖν, φοβούμενοι δὲ, πως 
᾽ “ « ᾽ 4 Ν »Ἂ Ν 3 7 

ἀπείλουντι υπωκουσείων, ὥλλως τε κωὶι εἰδότες τήν ὡμ-- 
»Ὃ΄Ά᾽ ,Ἶ "»᾿ “" 4. Ν. 7 »ν» ὮΝ 

τήτα αὐτοῦ. Ὁ δὲ Κῦρος εἶπεν ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ, ὦ ἄγγελέο 
θ» Χ 9) γ 9 Ζ 

τε καὶ Μῆδοι, οὐδὲν, ἔφη, ϑαυμάζω, εἰ Κυαξάρης, πολ- 
Ν λ Ἂ Ψ 8 98 Χ « ΄“- νὴ » δ. « 

λοὺς μὲν πολεμίους τὸτ ἰδὼν, ἡμῶς δὲ οὐκ εἰδὼς, ὃ τι 
7ὔ »ῸῸὋὦ ) ε “ ς “-ὖ ΕῚ δἑΐ 

πράττομεν, ὀκνεῖ περί τε ἡμῶν καὶ περὶ ἑαυτοῦ" ἐπειδὼν 
Ἃ ον Χ “Ὁ Ε] ᾽ὔ 

δὲ αἰσϑηήτωαι πολλοὺς μὲν τῶν πολεμίων ὡπολωλοτῶς, 
᾽ὔ Χ Ε Δ ἰωτ Χ 2 

πάντας δὲ ἀπεληλωμένους, πρῶτον μὲν παύσεται ᾧο- 
᾿' 3] Ν ΄ «“ “Ἤ " » 

βούμενος, ἔπειτα δὲ γνώσεται, ὅτι νὺν ἔρημος οὐ γίγνε- 
ε « 7 9 » Ἂν 2 » ὺς 3 » 

ται, ἡνίκω οἱ Φίλοι αὐτοῦ τοὺς ἐκείνου ἐχι)ροὺς ὠπολλυ- 
Ἢ ς Ἄν ΄ ᾽ αὖ » ἈΝ ») “ 

ουσιν. ᾿Αλλὼ μῆν μέμψεώς γε πῶς ἐσμὲν ἄξιοι, εὖ τε 21 
ΩΣ » "-Ὡ"Ὁ" » ἊΧ Ὁ“ » 2 2 

ποιοῦντες ἐκέῖνον, καὶ οὐδὲ ταύτω αὐτοματίσαντες ; ὠλλ 
3 ν᾿ Ἁ 2 »"ὝὟ» 5 δ.» «ε “ δ 

ἐΎω μέν ἐκεῖνον ἐπεισῶ εὥσαί με λωβόντα υμῶς ἐξελ- 
»ϑ ς » ἂ ᾿ ᾧ 3 “Ἅ “" 5 7 ᾿'' 3 

ϑέν ὑμέὶς δὲ οὐχ, ὡς ἐπιθυμοῦντες τῆς ἐξόδου, ἡρωτή- 
,᾿ 3 "Ὁ » ω Ε ἘΣ Δι. 

σατε, εἰ ἐξίοιτε, καὶ γὺν δεῦρο ἥκετε ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐκείνου 

Καὶ 
ἑἐ " “ ε 7 5." “ἷ « 7 χη » » 

ἡ ὀργὴ οὖν αὕτη, σώῷ οἶδ᾽, ὑπό τε τῶν ἀγαθῶν πεπαν- 
΄ ι ΧΝ δ »" 7 ΄, »“, 

ϑήσετωι, καὶ σὺν τω ᾧόβω λήγοντι ἀπεισι. 

Ρ, » "" .“ [ .“"» πριν μ᾽ , 

κελευσϑέντες ἐξιένωι, ὅτ ὑμῶν μή ὠχιπομένω εἰῆ. 

» ᾿ 

Νὺυν μέν 22 
εΥ 3] Ἂς εὖ Ξψ Ε] 7 ; Ν ᾿; 

οὖν, εῷη, σὺ, ὦ ἄγγελε, ἀνώπαυσωι, ἐπεὶῖι σπεπόνηκως" 
« - εἰ ἊΝ 3 Ν ν δι 7 Ζ 

ἡμεῖς τε, ὦ Περσαϊ, ἐπεὶ κωὶ προσ' ἐχόμεθα πολεμίους 

19. Οἱ μὲν δὴ] Οαεῖϊῇ, οἱ μὲν οὖν, ἀε- 

πὰς ουπὶ πηᾶγρὶπε ϑιερἢ. τσῶς χρὴ 
ἀσειλοῦντι ὑπακοῦσαι. 

20. ἄγγελε τε} Εχ Ουεϊῇ. σε δοοεί- 
δι : 1Ιάεπὶ Πρεγ ἀεῖπαθ τυερὶ ἡμῶν καὶ 
περὶ αὐτοῦ ἀαῖ, 

ἔπειτα δὲ] Οὰπῃ ϑίερμᾶπο δὲ δΔἀάετε 
ηυᾶίὴ ἐχουί(δτίοπα εἰ]! ρίξοβ ατὶ, πγὰ- 
Ταϊ. ἀεϊπάε οὐ νῦν ἔρημοος (σαε], 

21. γε πῶς) Ουε!ξ, τε τσῶς εἴ ἀεϊη- 
ἀδ εὖ γε. Μεῖθυτη αὐτοματίσαντες 
εχ Ὦοσ ἱρίο ἴοοο Μαεῖβ ἱπιεγρτείαγι 
νἱάείαγν ἀφ᾽ ἑαυτῶν τι πράξαντες. 

ἔπεισα] Ἠμδης Ἰεδιϊοηθαχ Ρτϑρα ὶ 
4ἰτετγῖ, φάτ ἐχ ΡΏΊ]οΙρΏο, ΠὈτ]5 Βτο- 

ἀεὶ, Ουεϊξ, οἱ τηλγρῖπε ϑίερη. 1η- 
ἄυχὶς Ζειπε τσείσας ---ἰξελϑεῖν τὰ δὲ 
ποιῶ" ὑμεῖς δέ, 

σάφ᾽ οἶδ᾽, ὑπὸ] [τὰ οιτπὶ ῬΕΙ͂ ΡΠ 
Ουε!ξ, ρτο σαφῶς οἶδα ὅτι ὑπό. {ὲ- 
4υθη5 ἄπεισι ξατατὶ νίτη παῦεῖ. Ηο- 
ΤΩΘΙ ΠΙᾺ 1. 81. ΠΙΎΠΙΟΥ Παθεῖ χόλον 
καταπέψη. 

22. σὺ, ὦ] Ἐχ ῬΠΠΕΙΡμΟ δὲ Θεϊξ, 
σύ σε, ὦ ἀεάϊι Ζευπε : ἐπεὶ καὶ πε- 
σόνηκας ΟὐΕε]Ε, τηδ] τὰ ἐπειδή, ΓΕ Ἐς 
ἡμεῖς εξ οχ [ἰὈτοὸ ΡΒ] εἰ ρῃὶ εἰ Οδτηθ- 
ΤΑΥ͂! ρτῸ νυϊξαῖο ἀπία ΗυςοπιὈπῸΓ 
ὑμεῖς. 

ἐπεὶ χα] σορυϊᾶατη ἤοὺ ἴοσο οὐυϊῆϊλ 



2936 ΟΥΕΙῚ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΕΑ͂Σ 

8 π Ν -΄ ᾿ Α͂ 

τοι μαχουμένους [γε]  σεισ ομένους σῶρῤρεσ ἐσ ϑι ὡί, Ττῶχ;- 

ΘΩ͂ ς ᾷ ΝΑ «“ἷ Ν ε ΓΆ ἥν ΄ 

ωμὲν ὡς κοωολλιστω οὑτω γῶρ ορωμνένους εἰκὸς σλεον 
χ τι 

προώγύτείν, ὧν χρηζομεν. Σὺ δι, ἔφη, ὁ τῶν Ὑρκανίων 
, « Ψ Ψλ ,»“-“ὥ᾿ ςε -“ ,“ὝὟ 

ὠρχων, ὑπόμεινον προστάξας Τοῖς ἡγεμόσι τῶν σὼν στρῶ". 

ΡΨ ) 7 » ἊΨ, 

923 τιωώτῶων ἐζοπλίζειν Φυτους. 

Ὑρκάνιος προσήλϑε, λέγει ὁ Κῦρος, Ἐγὼ δι, ἔφη, 

3 Ν » .Α ε 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ποιήσας ὁ 
ἘΞ 

" 
" - 9 ε » Ἐν ΦΎΡ 

Ὑρκάνιε, ἥδομαι οἰσιϑωνόμενος, ὅτι οὐ μόνον φιλίαν επι- 
᾽ ΄, 2 Ἂς 3 

δεικνύμενος πώρει, ἀλλὼ καὶ ξύνεσιν φαίνη μοι ἔχειν. 
δ οὐ ΄ ς μα Ἂς ᾽ Ἂ» ἝΝ 

Καὶ γῦν ὅτι συμφέρει ἡμῖν τὼ αὐτῶ, δηλον" ἐμοί τε γὰρ 
΄ 2 Ψ "-οὡωῪ ΕῚ ᾿» ΕΝ » δ᾽ « 

24 σολεμιίοι Ασσύριοι, σοί τε νῦν ἐχϑονές δισιν ἡ εμοι" ου- 
[ .- οὦ 9 ῬΣ ΄ ε) »" Ἀ ᾿- 

τως οὖν ἡμῖν ὠμῴοτεροις βουλευτέον, ὅπως τῶν μὲν νυν 

παρόντων μηδεὶς ὠποστατήσει ἡμῖν συμμάχων, ἄλλους 

δὲ, ἐὰν δυνώμεϑω, προσληψόμεϑα. Τοῦ δὲ Μήδου 
2 “. "-»- ἃς ξ , » Χ “ "ἢ ,, 

ἡκουσῶς οὐστοκωλουντος τοὺς ἐππεῶς" εἰ δὲ ουτοί ὠὡπιώσιε, 

»"» « »““ ͵Ζ΄ Ν »“᾿ « “ “ὦ »“»ν 

25 ως ἡμεῖς μόνοι ταεζοὶ μένουμεν ; Ουτως ουν δέ ποιεῖν 
᾽ ᾿ - . ς ΟῚ ΄»“Ν “  ἿΝν “ 

ἐμὲ καὶ σὲ, ὅπως ὁ ἁποκώλων οὗτος καὶ αὐτὸς μένειν 

βουλήσεται παρ᾽ ἡμῖν. 
τὸ Ἀ “ Ὄ ΟΙἋΧ ἈΝ 

Σὺ μὲν οὖν σκήνην εὑρων, δὸς 
"» ν .« ᾽ 7 7 δ: ΄ 3 

ὠὐτω, ὅπου κωλλιστῶ διάξει πάντῳ τὼ δέοντα ἐχων" 
3 Χ ᾽  ῇ 7 5 ΝΣ τ «“ἶ 

εγω δὶ ωυ σπειρωσομοῦι εργον τί ούτω προστάξαι, οσερ 

.“ 7, ἊΝ 9.7) Ζ' Ν 5» ΣΝ ς Ε] 

ἥδιον πράξει, ἢ ἄπεισι" καὶ διωλέγου δὲ αὐτῷ, ὁπόσω ἐλ- ΤΡ 

συεῖῆ, σαπὶ ῬΠΠΕΙρΡμο. Ἐᾳαΐάετη 
ἐπειδὴ προσὸ, τη δ]ῖγη. ᾿πα τ] τὰ Ρᾶτιῖ- 
ουΐᾷπὶ γε [Ξο] αῇ, 

τυλέον τσροανύσειν] Οαε]Π. εἰ ῬΠΠ]ΕΙ. 
ῬΙῸ τσλέον ἀδηί τσλείονα ; ἀεπάς ΟπΕ}Έ, 
εἰ Ταπιῖπα οσοηίεητίαπε ἰῇ τσροανύτειν 
ῬΓΘ σπροανύττειν. 

ὑπόμεινον τσροστάξας) Ζειης ἱπίετ- 
ΡΓΘίατατ (μη ἐπιῥέγανε ἴεὰ ζσο τηρε- 
γες, ΜΙΠὶ νιτατὰ 5. ἰπ νοι ]5 1ὰ- 
[616 ν] ἀδίατ. 

23. μοι ἔχειν] ϑιαρῇδηιθβ Ἔχ 1ΏΟΓΕ 
εξ ἀεθεγε αἷν ἔχων; (εὰ ἢο “κλάειν 
ἐφαίνετο εἴ ἴῃ ϑγηηροῆο 1. 15. τῇο- 
πεηία Ζειηΐο. 

24. ἀποστατήσε.) ἘΔ4Ὰ. ργ. ἀσόστα- 
σήση. ἀεὶπάς ἄλλοις δὲ ἄν δυν. ΟΕ], 

Ροῆδεὰ ἐσιληψόμεϑα Ταηιπα. 
ἤκουσας] Ομε!, ἤκουες, ἀεϊπάς οἱ 

τσεζοί. ἀπάδ ατιϊσαϊαπη γεσορὶς Ζευπα. 
πῃ ᾿ἰῦτο πῶς δὐάϊαϊε σογγθέϊου, ᾳφαοά 
οαὔαῆι ετἰαιαὶ ῬΏ ΘΙ ρ ἢ 8. 

25. τυαρ ἡμῖν] Ουεῖξ. πφο νετρα 
δηΐς βουλήσεται ροηΐϊ : ἀεἰηάδ εὑρῶν 
σκηνὴν ἰάδπὶ ᾿ἰθεγ, αὐ ροῖδα οσὰπὶ 
τηδγρίηα ϑιερῇ. εἰ ΡΏΠΟΙρΡΏΟ ἕξει σάν- 
σὰ τὰ δέοντα. 

ἔργον σι αὐτῷ) Οὐ]. ἱπνεγίο ογάϊ- 
Ὧδ αὐσῷ ἔργον σι ἀεῖπάδ ὅτι αὐτὸς ἥδιον 

τυράξει. τσάντω τὰ δέοντα αὐτῷ, ὁπόσα 
ἐλσίς. Ροΐξ νεγθατη τσράξε, οοτγαξϊοῦ 
ἴπη πιᾶτρὶπα ἰηίοσγαϊς καὶ διαλέγου δέ. 
Ζαηι. Αἰά, Πἤπρτ, ὅπερ οὗτος ἥδιον. 
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.» 3 »ο5 »Ἑ5ρῃ ΩΝ »Ὃ᾿.» " ΄ 

πὶς γενέσθαι ἀγωθὼ πᾶσι τὸς φίλοις, ἣν ταῦτ᾽ εὖ γέ- 

γηται" τοοιήσως μέντοι αὐτὼ ἥκε πάλιν παρ᾽ ἐθέ; 

Ὁ μὲν δὴ Ὑρκάνιος ᾧχετο τὸν Μηδὸν ἐπὶ σκηνὴν 26 
5" ς« Μιὰν 
ὥγων" ὁ δὲ εἰς Πέρσας ἰὼν, παρῆν συνεσχευασμένος" ΡΥ Μ 

δ ω νον ὉΠ ο» ΟΥΤ ΓΤ] Δ Π- 

δὲ Κυρὸος αὐτῷ επέστελλε τρὸς μὲν Πέρσας λέγειν, δβυυυωτο Ρενν 
{45, αἴ πο- 
γ05 τ 1168 

Δ τὰ τηϊςαηΐ 

᾿Ανωγνῶνωι δέ σοί, ἔφη, καὶ ὦ εἃ οςὐτο τὰς 

καὶ τάξειεν ἐ ἐν τῷ λόγω δεδήλωται, Κυαζδν δὲ ἀπο- 

δοῦναι τὰ γράμματω. 
» -“ " “ » ΝᾺ ᾽ ς - τετῖ5 ἰάθτα 
ἐπιστέλλω, βούλομωι" ἵνω εἰδὼς αὐτὼ ομολογής, ἄν τι 3ὰ Ογαχᾶ- 

ΙΕΠ. σε τρὸς ταῦτα ἐρωτῶ. Ἔνην δὲ τῇ ἐπιστολὴ τάδε" 

ΚΥ͂ΡΟΣ ΚΥΑΈΑΡΕΙ ΧΑΙΡΕΙΝ. 

ἔρημον κατελίπομεν, (οὐδεὶς γὰρ, ὅτων τῶν ἐχι ρῶν κρῶ-᾿ 

Ἡμεῖς σε οὔτε27 

»" ψ “ 7 "53 7 , ΝᾺ Ν 2 -»"Ἢ» 

τή, τότε τῶν Φίλων ἐρήμος γίνεται) οὐδὲ μήν ὡποχωρουν-- 
ῳ ΨΆ 5} 9 ΄ ἡ ὄ τ 2" ὦ 

τες θυ δῈ οἰόμεθ εν κινδύνω καθϑιστάνωι" ὠλλ ὁσω 
΄ “»"“Ἕ“» μ, 7 7 7, Ν, 3 7, 

ὥλεον σου ἁπέχομνεν, τοσούτω Ὡλείονώ σοι τήν ὡσζφωλειων 
»“» 7 ΕἼ 6.3 Ν » Γ᾿ 

ποιεῖν νομίζομεν" οὐ γὰρ οἱ ἐγγύτατω τῶν Φίλων κωϑή- 28 
Ἄ -“ Ἃ Ἀ 3 7 ΄ 

μένοι, μώλιστω τοῖς ᾧζίλοις τὴν ὠὡσφάλειων τοαρεχουσὶν, 
3 « ἧς 3 -ς Ἁ 3 ψ »“" ἡ 

ὠλλ᾽ οἱ τοὺς ἐχι)ροὺς μήκιστον ὠπελαῦύνοντες, μώλλον 

ἣν ταῦτ’ εὖ] [τὰ ουὐπὶ ῬὨΙερῃο 
Ουεὶξ, Ῥτο ἤν σὰ δέοντα εὖ. Μαγρο 

ϑιερῇ. 2. εχ ᾿ἰὈτὶς (σδΌτιε! 15. ται 
ἣν τὰ δὲ εὖ γένηται. 8ε4 υἱὰ5 Χεπο- 
Ῥῃοπίευβ ροῆα]αῖ ἤν τἀάνταῦϑα εὖ γέ- 
γησῶις [Ιἴὰ Πε]]επϊσοσγυπὶ νἱ. 2, 8. 
ἐὰν τἀκεῖ καλῶς γένηται, εἴ ἵν. 2, 2. 
ὈΌῚ ἀεϊπάθ ραυΐο αἰϊῖεγ εἰ κἄν σοι 
ἐκεῖναι καλῶς γένηται. [εἀὰ οοττρεη- 
ἄυπὶ τἀκεῖ εἢ. 

μέντοι αὐτὰ] Τιὰ εχ Θυεῖξ. Ζειης 
ῬΙΟ ταῦτα. 

26. ὦ χετ) συεῖξ. σὸν Μῆδον ᾧχετο 
ἄγων ἐπὶ σκηνήν. ἀεΐποερϑ ; ἢ εἰκὸς δά- 
ἀἰταπῇ φηο εἰεσεδα! νεττῖϊ ΡΒΠΕΙΡΏυ5. 

ἰὼν] ἀμ, ῥγοζεξίμτμς. ἀδῖπας νὰ]- 
ξαΐατη ἐπέστειλε εχ (ὐε]ξ, σοτγεχὶ. 
Ετίαπιὶ ῬΠΠΕΙρῃ 5 γμὀεῤαί. 

ἔφη, καὶ ἃ ἐπισσέλλω) Ματγρο ϑιερῇ. 
εἴ Οὐε]!. καὶ τὰ ἐπιστελλόμενω ἔφη. 

ἄν τι σε] 1[ἴἃ σὰ πὶ ῬΒΠεΙΡμο Οαεῖξ, 
ἐάν τις σε ναϊσο. ἀείηάε ἐν τῇ ἐπιστολῇ 
ἸἸάετη {τὶ ἀσο. 

27. καπελίπομεν)] Ουεῖξ, κατελείσο- 
μεν, Υεικε νυϊξαΐιτα οὔτε ἴῃ οὐδὲ 

τησίανι ; ἐρὸ νεγο οοηῃΐγα δἰζογ ΠΑ 
οὐδὲ ἴῃ οὔσε τηυϊαῖα πὶ τπδὶϊπη. [τὰ 
επίπὶ ἱπίτα ν. 5911. οὔτ᾽ οἵδ᾽ ἔγωγε 
ὅσι ἐμοῦ δεόμενος, οὔτε μὴν ὑποσχόμενός 
γε μοι----οὔτε μὴν εὖ τσεπονϑώς. 

τῶν ἐχιϑρῶν--- τῶν φίλων} [π᾿ ΟΕ], 
ΡΠΟοτθτη δι οαϊαπη οοτγγεέϊογ ἰπίεγαϊ τ, 
ΔΙΕγΟ ἰοσοὺ ποη ἴἴΐετῃ : εἴ 'π ϑιερῇ. 
ΤΣ βοηο]. αἱτίφας οἢ ἀρροῆτία ΕΠ α]ὰ, 
Οοτηπηοάε ροίεᾷ αρεῇξ. ἀεῖπάε σε], 
ἀποχωροῦντες γέ σου Οτῃ!ῇο ὠπό. Βαά. 
ΡΓ. τε ὠπὸ σοῦ. Μᾶατῖρο ϑίερῃ. γέ σε 
Ὠᾶθεῖ, ἔοτία εχ ΡΠ ΕΙρΏὶ νετποηες : 
πόσις αὐ{ορεάερες, ἴδ ῥμίαδα,πμς ἴηι ῥέ- 
γἱομέο σοη βιμίμηι Σ ὉΌΪ νιάες. νυ]ρα- 
τατη καϑεσσᾶναι ἘΧρτΕ Π πὶ. 8564 τηδΓ- 
ΒΟ ἴμβθοῃο}. 2. ργϑίεγι καϑισσάναι" εἴ 
(ε]ξ, κινδύνῳ καϑισσάναι ; ΟΌΪ οοτΓα- 
ἔϊογ σε ἰηίεγα!:. Αὐυάδαέξϊογ Ἰρίταγ 16- 
ξιοπεσα Ἑάά. οπγπίαπὶ γε ὠπὸ σοῦ--’ 
κινδύνῳ σε καϑεστάναι σοττεχὶ. 

σοῦ ὠπέχομεν] Ουε]ῇ, οπλβο δον 
αθεὶ τσλέονα, {εἀ σοτγγεέζου σον δαάὶ- 
αἷς ογλ τὰ εἴϊατη ἃ ΡΏΙΠ]εΙρμο, ’ 
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ΝΣ ᾽ 9 7 ω ὩΣ ᾿ Ἁ 

φρτοὺς Φίλους εν ἀκινδύνῳ καθιστᾶσι. Σκέψαι δὲ [καὶ] 
«7. 7) ἘΝ ἘΣ ΡΝ ΖΙΔΟΝ τς δίῳ ὄντι μοι περί σε, οἷος ὧν περὶ ἐμὲ ἔπειτώ μοι μέμφη. 

Ν »᾿ ΄ ,᾿ 3 .« Ἐν δ 

Ἐγὼ μέν γέ σοι ἡγώγον συμμάχους, οὐχ, ὅσους σὺ ἔπει- 
5 ΓΕ ΠΤ Υτ, ΞΕΟΝ ΄ 2 7 δ. ψ» ᾿ 

σῶς, ὡλλ᾽ ὁπόσους εγὼ Θλείστους ἐδυνάμην" σὺ δὲ μοι: 
; Ἃ » » « »“ “2 

ἔδωκας μὲν ἐν τὴ Φιλίω ὄντι, ὁπόσους πέϊσαι δυνη εἴην" 
-" 5, (3 "Ὁ 9, Ν: ΄ 3 ἃς Ψ 

γὺν δὲ, ἐν τῇ ππολεμίω ὄντος, οὐ τὸν ϑέλοντω, ἀλλὼ πτοάν- 
9 -»“Σ-ὕ: »-Ὗ 7 Χ 7 9 ἀξ, 

ϑοτάς ἀποκαλεῖς. Τοιγαροῦν τότε μὲν ὠμήν ἀμφοτέροις 
εν 7 ἈΣ Ὰ » τ ν ΡΥ Σ νν » ᾿ 
ὑμῶν χάριν ὀφείλειν" νῦν δὲ σὺ μὲν ἀναγκάζεις σοῦ μὲν 
Ε] "ή »“᾿ Ὁ 9 ΄“, - 

ἐπιλωϑέσϑθαι ν᾽ τοις δι ἀκολουθήσασι πειρῶσϑαι σ“σωσαν 
ἈἉ 7 3 διδὰ 3 ἄΖ 93) Ν δὲ 

91 τὴν χώριν ἀποθιϑόνωι. Οὐ μέντοι ἔγωγε σοὶ δύνωμαι 
ς εἶ ΟῚ Ἂς “ δ " 

ὅμοιος γενέσ σον" ἀλλὰ καὶ γὺν πέμπων ἐπὶ στράτευμα 
3 ΄ 3 ὥ κι. δαν ἢ ς φιΛν τῖνΝ --ς 

εἰς Περσας, ἐπιστελλω, Ἦπόσοι ὧν ἰωσὶν ὡς ἐμέ, ἥν τι σὺ 
φ Ἂν Ζ ἧς ς -“ 3 “» ἣν ΣΝ 7 3 .“ ΕΝ 

ὠύυτῶν δέη, πριν ἡμῶς ελϑεῖν, σοι ὑπάρχειν, ουχ, ὁπῶς ὧν 
9 “, ΕἸ 2 ς Ὁ ,οὉ“" 5 » 

εϑέλωσιν, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν σὺ βούλη, χρῆσθαι αὐτοῖς. 

32 Συμβουλεύω δέ σοι, καΐπερ νεώτερος ὧν, μὴ ἀφαιρεῖ- 
ΔΧ δ .“ ΄ 3 ν 7 3} 3 7, 

σϑαι, ἃ ἂν δῶς" ἵνω μή σοι ἀντὶ χωρίτων ἔχϑρωι ὀφεί-- 

λωνται" μηδ᾽ ὅταν τινὰ ούλη πρός σε ταχὺ ἐλϑεῖν, 
» “ ἡ ΓΙ ὴ 

ὠπειλοῦντω μεταπέμπεσθαι" μηδὲ φάσκοντα ἔρημον 
οΥ «“ - 3 »“- ε Χ 7] ΓΕ νς 

εἰνῶι, ὠμὼ πολλὸς ὠὡπείιλεῖιν, γὼ μή διδάσκης αὐτοὺς 
΄»“-ὖν Ὡς ς »“, »"-7: 

233 σοὺ μὴ φροντίζειν. Ημεϊς δὲ πειρασόμεθα παρεέϊνω!, 

29. [καὶὶ Ἱποϊυΐαπι νοσαῦυ πὶ 
αὐτῇ ΡΠ εῖρῇο Οαε]ῇ. οσὐτῆϊ : ῥγοὸ ὧν 
ἙΕάά. ργ. εἶ, φαοὰ σοττεχὶς Βίερῇ. δά- 
ἀϊοεηῖε συεὶξ, 

ἐγὼ μέν γε] ΕΒ ρτὸ ἔγωγε μέν. ἀε- 
ἴῃς Τππιῖπᾶ ἐσοίησας, αυοά εἰ εἰἰαπὶ 
ἴῃ Ουεϊῖ, ἤαρτα {οτὶρίατη : Ροῆδα 
ὁπόσους ἐγώ. 1εἀ ἸἰὈτὶ Βτοάδοὶ ὅσους 

ἐγὼ ἀδῃϊ. ἠδυνάμην ἐχ Ουε!ῇ. τεσερῖξ 
Ζευῃε. 

ὁσόσους} Οαεῖῖ, ὅσους : ροΐξ -νάντας 
ΡὨΠΕΙρ 5 Μήδους δΔἀάϊτατῃ νεγίῖς. 

20. Τοιγαροῦν) Ουεϊ]ῇ, οαπὶ ΡΠ1]ε]- 
ῬὮΟ καὶ γὰρ οὖν. εχ Ουε]ῇ, εἢ [ξηεης 
ὠμὴν ῬΓΙῸ ῳόμην. ροίξεα νερὰ σὺ μὲν 
ΡοΙ͂ νῦν δὲ ᾿πίετία ἀε επίαγ εἰάεηι 11- 
το. Ετιᾶπι ΡΏΙΕΙΡΠιι5 σὺ μὲν τεηἀϊάϊτ, 

31. σοὶ δύναμαι) Οὐε]ξ, σοι ὅἕίμοιος 
δύναμαι. : 

ὡς ἐμὶ] ἱ. ες. παρ ἐμέ, ῬΆΠΕΙΡΏυ5 

νυιωίγμαπι σαὶ γηὸ τεηταρ νετίθης νἱάε- 
τὰγ Ἰοσαπι ἴτὰ Γογ ρίατηι γερεγ δ ὁσό- 
σοι ἄν ἴωσιν, ἤν τί σὺ αὐπῶν δέη, τορὶν ὡς 
ἐμὲ ἐλϑεῖν, σοὶ ὑπάρχειν, [τὰ ὩΟΠ ΟΡυ8 
εἴϊξει Πεοποῖανὶϊ οοπ]εέϊατα 4 ὙΥ εἰῆο 
εἰ ΗατοΠὶπίοπο τεσερίδ, τσρὶν ὡς ἡμᾶς 
ἐλϑεῖν. 8εὰ πεδυίγαπι τατοηεπὶ εἴξ 
πεοοῆατία τη τεξϊα τπποπαδγαηΐ Ζεαης 
εἰ γγεικε. πρὶν ἡμᾶς ἰλϑεῖν εἰ φγῖως 
φάη γεάΐφατπμς. 

32. Συμβουλεύω] Ουεῖξ, οὐπὶ ῬΗ1]- 
ΕἸΡΠΟ συμβουλεύσω  ἀεὶπάς οτάϊπεπι 
Ουε]ῇ. ἀεάϊ ργοὸ νυ ]ξᾶῖο μή σοι ἔχϑραι 
ΦΥτΤι, 

ὅταν τινὰ] Ουεϊῇ, σαπὶ πηατρίης 
ΘΙΈΡΗ. ὅντινα. [Γοοὺβ εἰ ἐρτερίς δά 
ἀοσεηάδηι ργαάεητίαπι οἰνίϊεπι. Ηδυὰ 
ἴοῖϊο δῇ ἀεάεοσδαι ρμεγίοπα πα Οὐγτὶ, 
αὐυδπινὶ5 ἐχουίδτίοπς καίσερ νεώτερος 

"ὧν υῇ εἰρα Ογάχαγεπι. 
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εὖ 7 ΄ « ἐδ υϑὺ Σ ον Ν ἃ »» ὅταν τάχιστω διαπραζώμεϑα, ὥ σοί τ᾿ ὧν καὶ ἡμῖν νο- 
“ ΄ ὌΝ ΄ ὌΠ ΡΚΘ τ ΡΟΝ 

μίζομεν πρωχϑέντα κοινὰ γενέσιϑι ἀγωϑώ. ᾿Ἐῤῥωσο. 
ἣν ῪἹ 3 ε 3, "Δ 2 »" 

Ταύτην αὐτῷ ἀπόδος, καὶ ὁ τι ὧν σε τούτων ἐρωτεῦ, 34 
᾿ Ἢ 7 Ν 3 Ν', 5 »᾿ 

ἥπερ γέγραπται, σύμφαϑι. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἐπιστέλλω 
“ »Ὕ “" Ν᾽ Ν ἴδ᾽ 

σοι περὶ τῶν Περσῶν, ἥπερ γέγρωπτωι. Τούτῳ μὲν οὖν 
- 3 Ἢ Χ ν᾿. ν ᾽ Ν, 3 » " 

οὑτως εἰπὼν, Χῶὶ δοὺς τὴν ἐπιστολήν, ἀπέπεμνψνε σροσ-- 
7 -“ 7 “ εὖ . ὯΝ 

ἐντειλώμενος οὕτω σπεύδειν, ὥσπερ οἶδεν, ὅτι συμφέρει 
Ν » 

ταχὺ παρέϊνωι. 
ς 3 ΄ 5) Νὰ ἷ 

Ἔκ τούτου δὴ ἑώρω μὲν ἐξωπλισμένους ἠδὴ πάντας 35 
Ἁ ΝὌ, κυ 7 Ν Ν 5 Ν, το . «Ὀερταάδ 

καὶ τοὺς Ὑρκανίους, καὶ τοὺς ὠμῷὶ Τιγράνην" κοὶ οἱ αἰνϊάεπάα 
΄ ν᾿ " ἐὰν «ἼἼΣΣ Ψ ΄ » γ, ἴτὰ Ογτὰς 

Περσαι δὲ ἐξωπλισμένοι ἥσαν᾽ ἤδη δὲ τινες τῶν προσχω-- εεὶι,᾿α 6- 
ν ὦ αν Ἃ ν Ὁ δίῳ, ἢ μα ν τς δὲ 4] εἴ 

ρων καὶ ἱπποὺς ἀπήγωγον, κωὶ ὁπλῶ ἀπεῴερον" Ο δὲ 86 οτηπία, 
ΒΝ ν ὦ ς -ῳ χὰ ἣ, ͵ 7) αυδ δὰ 
τὼ μὲν παλτὰ, ὅπου περ καὶ τοὺς πρόσϑεν, καταβάλ- τοι ἑημο- 

.ο' ἊΝ Ν ' “- »Ἥ » ΕΣ ε ἤιε Ῥεχῖ- 

λεὶν ἐχέλευσε, κῶὶ κατώκωίειν, οἱς τοῦτο ἐργοὸν ἥν, Ο70- ηξῃι, Ῥεγῆς 
Ν ,, ἃ δέ ξ τῷ Δο “ 5, ὦ 7 κα ᾿πῆϊτυ- 

σὼν μὴ αὐτοὶ Φέοιντο᾽ τοὺς δὲ Ἱπποὺς ἐκέλευσε ζυλάτ- ξπάυπι ε. 
ααϊαία πα 
οεάδηϊῖ. 

23. σοί τ᾿ ἄν καὶ ἡμῖν νομίξομεν) [τ 
Ἐς πος οτάϊης {ογρία ἔθος Ἄχῃϊδεῖ 
Ουεϊξ. αιθπὶ εαὰϊ πο ἀπὈϊίανὶ. 
Ψυϊρο εἰ ἅ σοί τ᾽ ἄν νομίξωμειν καὶ 
ἡμῖν. 81 ἃ ἄν εἴπει φωαοώηφο, τὰ- 
δὶς νομίζωμεν ἱεχποτεῖατ ; (εἀ ρετίηει 
ἂν δα γενέσθαι, εἰ Ἰά τετηρα5 νει] ἰτὰ 
πδηϊῆοδι ζογε ῥμίαρητς. 

᾿Ἔῤῥωσο) Απῖε ϑίθβρῃαπὰπιὶ Ποο νεῖ- 
Ὅτππι ρμοήξ φροντίζειν ἱπίετία τα Ἰερεῦθᾶ- 
ἕυτ, [ξἀ ἴπ αὰπῇ Ἰοομπι τεἀποεηάπτα 
εἴε δὐἀπιοηὰϊε Ἰᾶτὰ Βτοάξοιαβ, ουτὴ 
ου]ὰ5 ᾿ἰὈτὶ5 ἔδοϊαης ῬΉΠ]ε]. εἰ με]. 

34. ἐρωτᾷ, ἧπερ) (Ουε]ξ, ἐρωσᾷ, ἥ-τ-- 
στερὶ Περσῶν. [Ξε 6Π5 ἐπιστέλλω----ῆσερ 
γέγραπται φεττίπει δά νεῖῦα τορὶν 
»Οἰλϑεῖν, Κναξάρε, ὑπάρχειν ---- χρῖῆς- 
σθαι αὐτοῖς, τεξὶς͵ δΔἀτπηοηεηίε δ εἰ- 
Ἵκῖο. 

ἀπέπεμψε] Ουεϊξ, ἀπέπεμπε: ρασῖΐο 
φηΐεα Ιἀδπιὶ οὐτὴ ῬΠΠ]ΕΙρΏΟ μὲν οὕτως 
εἶπε. ἀεϊπάα ἱπίεγ ᾿ἰηθὰς Οαεϊξ, ξυμ- 
φέρη (οτἱρίατῃ εἴ. 

35. φπούτου δὴ) Ουεϊξ, σπούτου δέ. 
αυοά ρτεοῖετο, ροίξ ἰᾶπὶ ἰοηραπὶ ἠς 
Ὠυπίίο δά Ογαχάτγεπι εἰ Ρεγίας τηϊῖ- 
τεηάο παγαῖς οηεζη. 

Πέρσαι δὲ] Οαεϊξ, δὲ οπγλὶῆι ; ἀεῖ πὰς 
ἰάετι οὐτῇ πιδιρίηα ϑιερῆ, σινες πελης- 

σιόχωροι. (οηίτα δάπιχονίς ὙΠοΟΠΊΦ. 
Μ. δυξδϊιοτιαῖεπι τυρόσχωρος λέγε, οὗ 
πλησιόχωρος Ζειῃξ. 

ἐπήγαγον) ἴἴἰὰ οὰπὶ ΑἸάΐϊηβ ϑ5ῖ6- 

ῬὨδηυβ: ἐπῆγον |ἰυτὶ Οδῦτγ. αυοά 
ΤΩ] πΔ. ὠνήγαγον εχ δ απείπα τεοσερὶξ 
Ζευῃηε, πι4]6 Ουε]ῇ, αητεβαίυβ, ᾿ῃ 40 
ἀνήγαγον εἴϊε τεΐετι ΕἸ ΓΟ εγ. ϑεαῦδῃβ 
ἀπέφερον εχ ἰεξϊίοπε ἃ Ζειηΐο τεσερίᾷ 
Ουεϊῇ, εἰ ῬΏΠΕΙΡΏΙ ὠνέφερον εἢεέϊα εἰ 
ἃ Υ͂εἰκῖο ρῖο νυϊβαίο ἔφερον. Ἐξεέϊα 
εηἷτα εἶκε πιοπυΐϊ ἀπάγειν εξ Ἡ. 
Ἰ. υὧὐ ἀποφέρειν, αἀάποεγε, αὐξέγτε, μὲ 
ῥομμίαῤαϊ οὔοιμηη, εἰ μὲ γωῤζἝμτι ἐγαΐ, 
1τὰ εἴ ν. 2, 36. οἱ ᾿Ασσύριοι καὶ τὰ 
ὅσλα ὠσποφέρουσι καὶ τοὺς ἵσσπους ἀπά- 

γουσιν. ἰϊεταπηαυ 8. Υ. 3, 25. τῶν ᾿Ασ- 
συρίων τῶν κατὰ ταῦτα τὰ χωρία τσολ- 
λοὶ μὲν ἀπῆγον ἵσπους τοολλοὶ δὲ ὠπί- 
Φερον ὅπλα. 8ῖο εἷ ὠσοφέρειν τὰ ὅπλα 
νἱϊ. 5» 34. 

36. πσὲρ καὶ] Οαε]ῇ, οτμα! Πὸ καὶ, 
(ᾳυοὰ οοττγεέζοσ ἰηίεγα Ὁ) καὶ ἔκᾳον, 
ἴαρτᾷ [οτὶρίο καίειν, 

μὴ αὐςοὶ)}] Ταπιὶπα μὴ οὗτοι. ἀεϊηάς 
ἐδέονσο οὰπὶ ΡὨΙΕΙρῃο Οπεἰξ, ααδπλ 
οὐπὶ ὈΕη6. τ Ϊτ|85 411}15 νατγιειαῖοπλ 
οπλῆϊ Ζειπε. 

ἐκέλευσε φυλ.] Ους!ξ, ἰκέλευε ᾧ,-τα 
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Ζ Ν 5 ͵΄,» Ψ " δ 242: τεῖν μένοντως τοὺς ὠγωγόντως, ἕως ἄν τι σημανζείη αὐὖ- 
ἜΠΟΣ Ν ΧΗ Ἄν ς » ν ε Ζ ἜΝ 

τὸς" τοὺς δὲ ὠρχοντῶς τῶν ἐππεων κωὶ μέλη," ερβ 

σᾶς, τοιάδε ἔλεξεν' 

57 ᾿Ανόρες Φένι καὶ σύμμαχοι, μὴ ϑαυμάζεε, ἔφη, 

ὅτι πολλάκις ὑμῶς συγκαλῶ" καινὼ γὰρ ἡμῖν ὄντω τὼ 
ἃ 

παρόντω πολλά [αὐτῶν] ἐστίν ἀσύντωκτα: ἃ σ᾽ ὧν 
πιο; ᾿ τ»; » 5. ἃς 7ὕ ἘΡ- 
Ὡσυντώκτῶ ἡ, ὠνώγκή ταυτὼ ὥεὶ πρωγμώτῶ παρέχειν, 

ὦ“ δὴ ΠΡ 7 ὍΔ. Ὁ Ν «ὦν Ν Ἂς 
ὅϑεως ὧν χώραν λώβη. Καὶ νῦν ἐστι μὲν ἡμῖν πολλῶ τῶ 

» Ἷ: ͵, ᾿ ἘΡ  5. δ 3». 9 ϑλνν λα αι διὰ δὲ δ 

“ἰχμωλωτῶ χρήμωώτω, κωὶ ὠνόρες ἐπ αὑτοισ᾽ Θίω δὲ τὸ 
ν ΕἸ « ΄- ΕῚ Ψ », Ὡ» ς ᾿ 3 Ν « δῷ 

μήῆϑ ἡμῶς εἰδέναι, ποιὼ τούτων εκώστου ἐστιν ἡμῶν, 
΄ ᾿᾿ “ΔΖ «“ ἜΣ 5». ὧν 

μήτε τούτους εἰδένωι, ὅστις ἑκώστω αὐτῶν δεσπότης, πε- 
Ἢ δ ς Ἂς “ἍΔ , δ 3 ες.“ ΓΝ 

ρωίνοντως μὲν δὴ τῶ δέοντοω, οὐ πάνυ ἐστὶν ορούν φυτῶν 
᾿ς 3 -“ Δ Ὁ. ἊΝ »“ Ὺ ΄ ὰ 

πολλους, ὡπορουντοὺς δὲ, ὁ τι χρή ποίειν, σχεδὸν πωντὰς 
“)“] “ ν΄ « 5 ὼ 3 μὰ ᾿ς. ἂν Ν 

ὅ9 Ἵνώ οὖν μῆ οὑτως εχῇ, διορίσωτε ὠὐυτῶ  κωὶ οστις μὲν 
Ε Ἂς 3} ς Ν »“ρ ΑΥ 

ἐλαβε σκηνὴν ἔχουσαν ἱκώνω καὶ σίτῶ καὶ ποτὼ, καὶ 
Ἂς ε ͵ ᾿ Ἂς 3 Ἂ»Ἅ 

τοὺς ὑπηρετήσοντας, καὶ στρωμνήν καὶ. ἐσθήτα, καὶ 
37 ΕῚ “ »" "»-" ; »" Ἄν Ψ ο“ 

τωλλ΄, οἷς οἰκειτοι σκήνη Κώλως στρατιωτική, ἐνταυϑώ 
τ 5 Ἁ "7 Ξ »οε ΄ ἿΝ ι ͵7 “ ΄ 

μεν οὐδὲν ὥλλο δεὶ προσγενέσιγωι, ἡ τὸν λωβόντω εἰδένοι, 
.“ ψ ς Ε ΝΆ » ΄͵ “τὴ « Χ 5» 

ὁτί τουτων, ὡς οἰκείων, ἐπιμέλεσϑωι δέοι: ὅστις δὲ εἰς 
» Ὑ 7 7 ᾿᾿ « “ ἤ 

ἐνδεόμενά του κατεσκήνωσε, τούτους υμεῖις σκεψάμενοι, 
ὈΕν χιν "»" ᾽ “, Ν Ν Ἂ, Ἂ 

άοτο ἐλλεισον ἐκπληρώσατε. Πολλὰ δὲ καὶ τὼ περίιττῶ 

σημανῇ οὐ ῬΠΠΕΙρΡΏυ5. Ματγρο διερῆ,. 
σημάνη, ταᾶτγρο ΓΟΠηαΐη. σηρεαίνη. 

τῶν ἱππέων] ϑυηΐ Μῆδοι, αἱ εχ {ἐ- 

ἐϊίοης 43. Ἀρρᾶτγεϊ. 
πσοιώδε] (ΕἸ. τόδε. ἀεῖηάε φίλοι σε 

καὶ σύμμαχοι αὐοά γτοσαρὶς Ζεαπα. 

37. ϑαυμάζεσε) 1τὰ ἐχ σᾳε]ῇ, νὰ]- 
ξβαΐίαπι ϑαυμάξητε σοτγεχὶ Ζειηδ : {ε- 
4αεης ἔφη Ιά6 πὶ ΠΡ τ οπλ τ, 

ἡμρεῖν ὄντα) Εἶος οτάϊπα Ουε]ῇ, νὰ ]- 
ξγι5. ὄντα ἡμῖν. 46 ΠῚ δἰ πΠΊ ἴῃ {ε- 
ἡμδητ 5 εσυϊας5 {ὉΠΊ, ΌΪ σεῖξγθο 
Εαὰ. αἀσύντακτά ἐστιν. ῬΙΟΠοΟΠΊΕη 
«ὑτῶν ἃ ϑῖερ πο ρῥγιπηὰπηι δά! Γη» 
φαϑταν 5 εἰίατα ἴῃ (0618. δάῆι, Γεο! αῇ 
ἴδτπει, αὐ πιοϊεῆαπι εἰ Πτμαξξαταπὶ 
νεγθογαπη ἱπηρεάίϊεηβ. Ροῖΐεαὰ στὰ 
-σράγματα πε], : 

38, ἐστὶν ἡμῶν] Οαῇδὶ. ἐστὶν ὑμεῶν, 
ἀεϊηάε ἑκάστῳ ξαυτῶν Ουε]ῇ. 

39. Ἵνα οὖν] Ουε!, ὡς μὴ οὕτως 
ἔχει. [εἀ οσοττεέξζαπι ἔχη. 

καλῶς] Οτηϊῆε ΡΠΠΘΙΡ ας λαδιίαίμν 
τη]6 νετίθηβ. ΕΠ 75 με αὐἀιπῖπι γα- 
{μν. Ῥτορτῖα οἰκεῖσαι οἶκος : ἀεϊπάε τοό- 
λις '. 6. βαδεγηδίαγ, δάγη! γαῖ, 
οἰκονομεῖσαι. Οἵ, ν. 4) 39. ϑεαθξηβ 
ἐσιμέλεσϑθαι, οἷ εχ Οαεϊῇ, νυϊροὸ ἐσι- 
μελεῖσϑαι. ἀεϊπάε δέοι Τα τ πᾶ. 

ἐνδεόμιενά “«ο0] [τὰ σὰπὶ ΡὨΏΠ]ΕΙρΡΏΟ, 
Βιτερἢ. εἰ συε]ῇ. Ρτὸ σον Ζεαπε. 8εά 
7άτὴ οἰϊπὶ ἰἰὰ Βτοάδοαβ οογγὶρὶ νοϊαθ- 
ἐλ. Ν- 

ἐκπληρώσασε] ΟΕ. ἐκσλήσατε, 
Ῥγο φούτους τ Δ] πὶ σούτσοις Ἰεξὶ αΠΊ. 

40. καὶ τὰ περιττὰ] Ἐχ Οο]ἢ, σὰ 



ΓΙΒΕΕ ΙΝ. ΟΑΡ. Υ. 241 

, - 9 ᾿ εἶ ε Ν δ ΔΟΥ͂ Ὁ λ. “ 
οἶδα, ὅτι ἐστι σπλείω γῶρ ἁπάᾶντω, ἡ κωτῶ τὸ ἥμετερον 

»"» “" « “4 5 Ὺ Ξ λ 
᾿΄ληϑος, εἰχον οἱ πολέμιοι. Ηλϑον δὲ τῦρος ἐμέ καὶ 

᾿ 7 Ζ « “νΣΪὖ΄ Ζ ἐμά Ν χρημάτων ταμίαι, δ, τε τοῦ ᾿Ασσυρίων βωσιλέως καὶ 
7 » - 3, ς ΕῚ 3 ἐν 

ἄλλων δυναστῶν, οἱ ἔλεγον, ὅτι χρυσίον εἴη παρὼ σφίσιν 
᾽ κ -»“" ἐγ 
ἐπίσημον, δασμούς τιγνῶς λέγοντες. Καὶ ταῦτω οὖν Ἀη-4}1 

͵7 5 ὩΞΑΙ-" «“ ἿΝ ΄ 

ῥύττετε τάντω ἀποφέρειν τρὸς ὑμᾶς, ὅπου ἂν κωϑέξι- 
3 -ς » Ν "ο-ὉὋ ς 

σϑε' καὶ φόβον ἐπιτίϑεσϑε τῷ μὴ ποιοῦντι τὸ ταραγ- 
« » , ς ».͵ Ἁ ἣν 

γελλόμενον" ὑμεῖς δὲ λαβόντες διωδιδοτε ἱππέϊ μὲν τὸ 
-“ “ ε “Ἥ .» 3 τοῦ 

διπλοῦν, τεζὼ δὲ τὸ ἁπλοῦν" ἵνώ ἔχητε, ἥν τινος τροσ- 
“ ε : -ἶν δι. “« ΝΝ Χ Ἕ 

δεηθῆτε, καὶ ὅτου ὠνήσεσϑε. Τὴν δι ἀγορῶν τὴν οὐσῶν 42 

ἐν τῷ “δὲ ξά ἐν ἤδη, ἐ ἡ ἀδικεῖ ἐν τῷ στρωτοπέθω κηρυξζώτω μὲν ἠδὴ, ἐῴη, μὴ ἀόὶκεῖν 
΄ ω «ἈλΛ Ἂς ,ὕ ΝΟΣ ͵ .- 

μηδένω, πωλεῖν δὲ τοὺς καπήλους [καὶ ἐμπόρους, ὁ τι 
93) “ Ψ 

ἐχει ἐκαστος τὐράσιμον᾽ καὶ 
27 «“ ῳ, “ἣν ξς »"ο ᾿. 

αγεῖν, πὼς οἰκήτῶι ἡμῖν τὸ 

Δαἀάϊαϊ, ασυοά ἀαπηπαῦαις Ζεαης, αὐ] 
πυολλὰ τοεριτστὰ ἴοτιαῖϊε αἰξὶα π) Ρυςὰ- 
Ὀαΐ υἱ τολλὰ καὶ ἀγαθὰ εἰ ἤπη)]1ᾶ. 
ἀεῖπάς ἔσχον ἘΔά. ρτ. ποῖταπὶ δίερῇῃ. 
ῬΏΠ]ΕΙ. εὐ Ουεϊῇ, ἀδηες. 

τυρὸς ἐμὲ] τὰ ΟὈΕΙἢ, ΡΓῸ τυρός με. 
ἀεϊπάς σὰτῃ ΡΠ] οΙ ΡΟ ᾿Ασσυρίου, ροῦ- 
ἐὰ τῶν ἄλλων τη Δ] τη. 

41. καϑέξησϑε)] [τὰ ΑἸά. ϑδιερῇ. 
Ουε!ῇ. καϑύζησϑε 1 αητπᾶ. καϑέζεσθε 
᾿ἰΌτὶ Βτγοάθει εἰ (δα). ἀείπάε ἐσιτί- 
ϑησϑε πεῖ, εὐ οαπὶ ΡΠ ΕΙΡΠο τὼ 
τυαραγγελλόμενα. 

διωδίδοσε} (ἀυε}, διώδοτε ἀεῖπάε ἤν 
φινος εχ ᾿ἰὈτὶ5 ῬΏ]ΕΙ ΡΠ, Βτοάδοὶ, πλᾶγ- 
ξἰπε ϑῖερῃ. εἰ Οσπεῖξ, [οτρῇ ρτὸ ἤν 
τένων. 

42. κηρυξάσω)] τὰ ἙάΔά. ρτ, εἰ 
σε], κηρύξατε οαπὶ ΡΠ ΕΙΡΠΟ οἱ 
Βοάϊ!. Ηπτιοδιηΐοπυς ἀεάϊτ. Ζευπε 
Ἰοσιὰπιὶ ϑυτηροῆϊ ν. 2. τὸν λαμπαῆρα 
ἐγγὺς προσενεγκάσω σοτηρᾶταθαῖ, υὐϊ 
ΡΑτΙῖεγ σὸς ᾿πτε] Προ πάγη ἤτ. Θεά θη 5 
μὴ αητῖηα περ] οχῖῖ. 

πράσιμον) (ταε!ῇ, τὸ πράσιμον. Ν ετ- 
Ὀᾶ καὶ ἐμπόρους ΟυεἸ]Γ. ἴῃ πιᾶτρίης 
λα(οτιρία Παῦεῖ, ἀπὰς ἃ ρβ]οῆδίοτγε 
δοοοίηε {αἰριοαθαῖαγ 1. Εγ. ευ- 
ἤηρετ, οαἱ ἀεθεῖοτ Πδ11 σαε] ἢ, οοπι- 

ταῦτω διωθεμένους, ἄλλα 
»" μ “ 

στρωτόπεδεν. Καὶ ταῦτα, 

Ράταῖῖο. Ετίατη Καά, δίερῇ οἱ [.- 
ΟὨΟ]. νεῖθα ἰξα 4 ]}. ]ὰ ἀρροῆπιίβ πο- 
ἰάταπῖ, Νέεο ]}ὺ8 ἐμπόροις ἰοου5 εξ 
ἰὼ οαἰτιβ νἀ ἀξείαγ, [εἀ [0115 κασήλοις, 
ἢ πηοπλ! Πεγὶβ εχ Ρ]αΐοπα (ου)ὰ5 Ιοοᾶ 
ἀπο ν0]. νἱῖ ρὲ Στ: δυτϑ. ἐς 1510, 
1. ἀε ΠδραὉ]. ἀρροίαϊι: Οδπιεγατγία 5 
ει ΝΥ ΕΙ͂ΚΟ) δἰ] 6 Γοτρτογὶ 5 Ατιῖ- 
ΟΙ5 ἐμπόρους οὔθ σοὺς τυλανήτας ἐσὶ 

σὰς τυόλεις ἐὰν κατὸ ϑάλασταν ἡ ἐμ- 

σορία γίγνηται : ΠΟμῖΓα καπήλους ἴῃ 
ἴογτο ρτοῖαγε οἵ πηξῦοαβ ΔΌ ἐμπόροις 
Αἰ] τὰ5. νΘΠΆ165 ὨαΌογα, [Ισίτατ νεῖθᾶ 
ἱπερίὰ Τεο]ιῇ. ἐ 

ἄλλα ἄγειν] [τὰ (σαε]ῇ, ἴῃ τηδγρίηε : 
ἴῃ τόχτι εἢ λέγειν. 

ἡμῖν) [τὰ σὰτὰ ῬΏΙΕΙ ΡΟ, τηϑτγρ.. 
Βίερῃ. εἰ Ουεὶξ. Ζεαπα ρτὸ ἡμῶν. 
Οετοτγιιπὶ τοτα πη ἰοσὰ πΔ ἃ νεγθ 5 η4ς 
καὶ ταῦτα υἱηθε δά σαραπόσπεδον νε]ατὶ 
Δἰϊεπα πὶ δαῖ {πἰρεξζαπη ποῖδηιὶ Εάα. 
διερΏ. εἰ [δοπο]. Ιρὺσ Ματείυ5 
ὅπου Ῥτὸ ὕσωως ((ὈΠΙ τα αϊ ̓ πτεγρτεία- 
15: μόηοιέφμθ πο5 σαμέγα ποία! 6γ1- 
γπις. Αἴ νετὸ ἴτὰ ἄν Δἀάεηάαπι ἔα ϊ- 
[εἰ δἰαπη. ΤΙοἰτΓ οἰκεῖσθαι στρασό- 
σπεδον αἱ (ᾳρτα (δέϊ, 239. Δάάϊτο δάνοτ- 
Ὁϊο καλῶς, ημοά ἰηὰς ἔοτγιδῆς ετᾶῖ 
τερεϊεηάυπ. 

κ 
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3 μὲ ς , ΩΝ ς ᾿ ν δ 48 μὲν εὐθὺς ἐκήρυττον. Οἱ δὲ Μηδοι καὶ Ὑρκάνιοι εἶπον 

ἐδ τ Ν δος ΟΣ 3} ΐ ἐδ δύ δου σΥ “ ἃς “» "» 
ὠδε Καὶ πὼς ὧν, εῷασων, ἡμεῖς ὥνευ σου κ͵ωὶ των σῶὼΐ 

΄ “»Ἥ ε 35. Ἢ 5 ὍΝ ὟΝ τὲ ἫΝ 44 διανέμοιμεν ταῦτα ; Ὃ δὲ οὖν Κῦρος τυρὸς τοῦτον τὸν λό- 
ὯΝ ΄ ν 53 Ἂς «“ἷ 3) ᾿ ὌΠ ν΄ Ν 

“ον ὧδε τοροσηνέχ,ϑη Η γαρ ουτως, εῷη, ὦ ἄνδρες, γι- 
ὧν ς ε δ ΄ »Ἂ»" ᾽ "ἢ 

γώσκετε, ὡς, ὅ τι ἂν δεη ρωχϑήῆναι, ἐπὶ τᾶσι πάντως. 3 Ν 

ἡμᾶς δεήσει τοαρεῖναι, καὶ οὔτε ἐγὼ ἀρκέσω [ὑμῖν] 
» ε ΄-ο-ὦ ς Ν ΄ “ἿἾ -» ἐλνις ὦ ὦ 

τορώττῶν τρὸ υμων, ὁ τί ὧν δέη, οὔτε υμεις ὥρὸ ἡμῶν; 
Ν ἌΣ οὐ ΕΝ 97) 7 ΡῈ Δ " ἔων « 

Καὶ σως ἂν ὡλλως λείω μεν πρώγμωώτω ἔχριμεν, μείω 

45 δὲ διωπραττοίμεϑθα, ἢ οὕτως : ᾿Αλλ᾽ ὁρῶτε, ἔφη, ὑμεῖς" 

ἡμεῖς μὲν γὼρ διεφυλάζωμεν ὑμῖν τάδε, καὶ ὑμεῖς ἡμῖν 
ἐπιστεύσατε κωλῶς διωπεφυλώχι!ϑαι" ὑμεῖς δ αὖ διω- 

« - 7 ξινν βα “ὝἌ 

γείμιωτε, καὶ ἥμεις τοιστεύσομεν ὑμῖν κώλως διανενεμη- 

Καὶ ἐν τούτω αὖ ἄλλό τι ἡμεῖς πειρωσόμεν ὦ 

κοινὸν ἀγωϑὸν ταράττειν. Ὁρώτε γὰρ δὴ, ἔφη, νυνὶ 
» ε .“ .«»ν 3 ς Χ 7] 

ὥρωτον, ἵπποι οσοι ἡμμειν τὐαρείσίιν, οι δὲ Ὡροσαγονται" 

ΓΑ ε 3 λ ΨΚ " 7 ᾽ ΄ ᾿ 

τούτους οὖν εἰ μὲν εὐσομίεν ἀνωμβάτους, ὠζελήσουσι μεν 

οὐδὲν ἡμῶς, πράγματα δὲ τυαρέξουσιν ἐπιμέλεσθαι" ἣν 
) ς 7, ΓΟ ἜΣ γυ ὃς, 7 . ῃ 

δι ἐπσσεας 97 αὑτοὺς καταστήσωμεν, ομμῶ πραγμώατων 

ἰκήρυσαον] 50 ΠΠἸςεὶ οἱ κήρυκες. ΟΕ], 
ἐκήρυσσον εὐθύς. 

44. Ὁ δ᾽ οὖν] συεῖξ, Ρ[]6]. εἰ πιᾶτγ- 
ξο ϑιερῆ. Ὁ δ᾽ αὖ. 
Ἢ γὰρ] 920ητ. Ιἤηστ, εἴ ἐσ οοτ- 

τεξχίοης Οαε]ῇ, εἰ γώρ. Θυοάϊὶ! εἀπὶ 
Ἰεξεϊοπεστα (ἐηυατίβ. τὰπὶ οὐ! Ποὺ καὶ 
δροάοῇβ εχογάϊθεμὰα εὶς ἡμῶν, στῶς 

ἄν εἰς. 

δέῃ) 1τὰ σὰπὶ ]0ητ. Ιἤηρσγ. Οὐε]ξ, 
δεήσει ΑἸάϊπα, απάς δεήση ἔεοϊς Θτερῇ. 
ἀεϊπὴε τσοιηϑῆνωι Ψὰπτ. Ἰἤηστ, {εὰ 

πραχιϑῆναι εχ Οοὐἀά, [13 δηποῖίαν!ξ 
Βτοάεθυβ. 

τυράτσων) Οὐε] ἢ. σι αἀά᾽ῇταπι ἢΠᾶ- 
Ὀεῖ. Ρτο δ σι ἴῃ δ αητίηᾶ ὦ ο,, Απτε- 
οεάεξῃ8 ὑμῖν σὰ ΡὨΪ εἰ ρῆο οαιὶῆὶ 
Ουε!ῇ, [ςὰ οοτγεέϊογ δααιάϊς; ἰψζίτωτ 
(εοἸαῇ, 

Καὶ πῶς ἀν] Ουε]ῇ, ἀν οπιῖῆτ, 
45. ὑμεῖς" ἡμεῖς} Ῥτίὰβ. ὑγοποπιθῃ 

δοςοίῆς ὃχ ᾿ἰὈτὶς ΡΠΠΕΙΡἢΪ. Βτγοαεδὶ 
ς: Ουςϊ, ἀεϊηάς ἰφυλάξαμίν σε Ους!ξ, 

Ροῆεα ὑμεῖς δὲ γ᾽ αὖ εχ εοάδτη ἀεάϊς 
Ζευπε. ἐπιστεύσατε ἴῃ Ουεϊξ, εἢ ἐχ 
οοτγγεέόϊιοημθ Απῖξα ἔμεγαὶ σισφούεσε, 
αὖ τη το ῬΠΠ]οΙρἢΪ. 

46. ἐν τούτῳ) 1πτε]]ΠρῈ χρόνῳ, ἱπίε- 
ΤΠ. (εϊεγαπὶ ἰδέϊιο αυὰπὶ οὐπῃ 
Ζευπῖο εἰ ΝΥ εἰίκε ἀεάϊ, ἀεδείαγ 1 η- 
τη εἰ Πρ τὶς σδῦτγ. καὶ ἐν ἄλλοις δέ γε 

αὖ ἄλλο τι ΑἸά. εἴ ϑτερῇ. καὶ ἄλλοις 
δὲ τι αὖ ἡμεῖς Θπε]ῇ, ρίαπὸ αἱ εἰ ἴῃ 
τηᾶγρὶπε ϑῖερἢ. εἴ ἱμεοηοὶ. {εὰ ρμοῖῖ 
καὶ ςοττγοέϊοτ ᾿ηΐδτιῖτ ἐν σούτω εἰ ἂἄλ- 
λοὶς τηυταν! ἰπ ἄλλο σι. ῬὨΙ]ΘΙρη 5 
[ςτὶρῖαγατη Οαεὶ. ἐχρτγεῆϊε. Ματιε- 
ἴὰ 5 [ἢ Ἰοσι ΠΔΊ νεγθογὰ τη ἄλλο σι ἡμεῖς 

{οτὶρῖαπι ἀλλήλοις τη] Ὀδῖ, 
ἀναμβάφπους) Οαε!ῇ, ἀναβάτους, {εὰ 

σοτγεξζασι ἀναμβάσους. [Ι͂εοποὶ. 3. 
γνεϊπαϑ : ὠνεμιβάτους. βτοάοευς δὰ ἢ. 1}. 
ἴα : ἀνεμβάτους. ἀϊῥίισε! ἀναβάτους : 
[εηυδὴς ἐσιμέλεσθα, ἀεθείαγ Ουεῖξ, 
ΡΙῸ ἐσιμελεῖσθα,, οἵ «ἀπσαλλαξόμεϑα 
Ρῖο ἐπαλλαγησόμεϑα, 
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τε ἀπαλλαξόμεϑω, καὶ ἰσχὺν ἡμῖν αὐτοῖς τροσϑησό- 

ἰρρϑδη » λ ΕΣ "ὕ 2) ἐπα δ 7 ΕῚ 

Εν μὲν οὖν ὠλλοὺυς ἔχετε, οἷς τισὶν ὧν δοίητε αὐυ- 47 

τοὺς, μεθ᾽ ὧν ὧν καὶ κινδυνεύοιτε ἥδιον (εἴ τι δέοι) ἢ 

μεϑ᾽ ἡμῶν, ἐκείνοις δίδοτε᾽ εἰ μέντοι ἡμᾶς ὧν βούλοισϑ:ε 
9 - ὦ Ε] ἣ- ͵7ὕ ἈΝ 

τσαραστάτας μάλιστω ἔχειν, ἡμῖν οὐτους δότε. Καὶ 48 
: -»“" .«“ "7 « “ 7 ᾽ ΡΥ, 

Ὑωῶρ νυν, ὁοτε ὠνευ ἥμων τπροσελώσαντες ἐκινδυνεύετε, του- 

λὺν μὲν φόβον ἡμῖν ταρείχετε, μή τι τώϑητε, μάώλω δὲ 
» 7 « “᾿ » ὥ - 3 τὰ - Ἂ 

αἰσχύνεσθαι ἡμοὺς ἐποιήσωτε, 0Τ, οὔ πωρημεέν, οσοῦυ ὥερ 

« "»-ὦΜ" Ἂ 7 Ἂς. ε΄ « Ζ 4“ ὙΜἜἘπ 

ὑμεῖς ἦν δὲ λώβωμεν τοὺς ἵππους, ἐψόμεϑα υμιίν. 
Ν ἐ »" 3 "“ “ Εἢ Ὁ .«“ 

Κῶν μεν δοκῶμεν ὠφελεῖν πλείονω ἐπὶ τῶν ἵππῶὼν συνω- 49 
, « ΕῚ ᾽ ὮΝ 

γωνιζόμενοι, οὕτω προϑυμίως οὐδὲν ἐλλείνψομεν" ἣν δὲ 
»ἢ ΄ Ἂ-Ὃᾧὦ »“"7᾿ Ζ 

τεζὸὶ γενόμενοι δοκῶμεν καωιριωτέρως ὧν τσωρέίνωι, τότε 
ἤ, » ΄ ΄- »ς“,(ὍἋλ. πεν ΝΡ ἃ Ὰ 

καταβάντες ἐν μέσῳ καὶ εὐθὺς πεζοὶ ὑμῶν τυαρεσόμεν α 

τοὺς δὲ ἵππους μηχανησόμεθω οἷς ἂν παραδιδοίημεν. 

Ὁ μὲν οὕτως ἔλεξεν" οἱ δὲ ἀπεκρίναντο' ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς 50 
ε: ἢ -“» Ε 2 ᾽ ὲ ᾽ 2 ὃν 

μὲν, ὦ Κῦρε, οὔτε ἄνδρας ἔχομεν, οὃς ἀναβιβάσωιμεν ἂν 
2 ν᾿ «“ 7 ΕΖ ἂἥἴ ὟΝ »“»᾿ “, 

ἐπὶ τοὺς Ἱπποὺυς τούτους, οὔτε, εἰ ἔχοιμεν, σοῦ ταυτω βου- 
ΞΖ 5 ἈΝ 5“... 3 7 ς ͵, 

λομένου οὐκ ὧν ὥλλο ὠντὶ τούτων αἱροίμεν ὦ. 

47. ἔχεσε)] Ἑάά. ργ. ἔχοιτε. ἀεϊηἠ 
οἷς ἄν τισι δοίοιτε Θυεϊῇ, ροίοα κινδυ- 
γεύητε Ἰάειι ΠΠῸΦῚ : καὶ δηῖε κινδυνεύ- 
“.-ε οτηϊῃι ῬΒΠεΙρῃὶ νεγῆο. 

ἄν βούλοισε} [τὰ εκ Οπεῖῇ, (οτιρῇ 
Ρτοὸ βούλεσθε ; [εὰ Ἰάεπι ᾿ἰῦεγ ἄν δωῖς 
μάλισαω Ἰηζετιζ, 

ἡμῖν αὐτοὺς) τὰ σαπὶ ΡΏΠΕΙΡΠΟ εἰ 
(Θυεὶ, Ζειαηε ρῥγὸ ἡμῖν αὐτοῖς. 

48. ἐκινδυνεύεσε) [τὰ σαπιὶ ΡΏΠ]Ε]. 
Θαεῖε, ῥτὸ ἐκινδυνεύσατε. 

4.0. πλείονα ἐπὶ τ. ἵππων) Μᾶτῖρο 
Βιερῇ. ουπὶ ΟΘυε!ΐ, πλέον ἐπ’ αὐτῶν 
συναγ. ἀεῖϊπάε οὐδὲν ἄν λείψωμεν 
σε . 

τότε καταβάντες) ἙΔά. ῥ᾽. πότε κω- 
σωβῆναι. ϑτορἢ, εὐ Οπε], στὸ κασαβῆ- 
γα... ᾳφαοά ταοϊῖὰ5 τενοσοανις ΝΥ εκΚε. 
πτόσε καταβώντες ᾿ἰἰὈτὶ ῬΩΙ]εΙρΡ ΠῚ εἰ 
Βτοάδοῖ, 4φι!ος συτῃ Ζειιηῖο ἐεαυϊπγαΓ. 
ἐν μέσῳ εἰς την ῥρωρηαμάμπ, Ἐμ ἃἷ- 
τεγα νεῖο ἰεξζίομςε ἐν μέσῳ ΥΝ εἴίκε Ἰπ- 
ἰογργθίδιωσ ἢ 12 σφ ῥοβία οἰ ἀείξεη- 

Καὶ γὺν, 

.}ο υε 19] ογργιέμηη ῥοίοβαίε οἱ ἠείξϑη- 
αἰοήξ, Θοτημραϊάῃθ᾽ ΑΩΔ. 1 ἧς ΣῪΝ 
(Ξοου. ν. 2. Μαῖΐε. Μοϊείζατα τἃ- 
Ὠλθη καὶ ἴῃ ῃοϊζτα Ἰεέϊοπε εξ ποῖ 
αἀἰδβῆτεογ. (απηδταῦίαβ νϑγῖϊς κό ἐξ 
ἐφεὶς μη αἰοσεηααηη5, Εἰ 1 τρ μη 
ῥγοσεαα,πμς, , 

μη χανησόμεϑα!.}) ἴϊὰ (συεἰξ,. δὰ σοτ- 
τεέξιοης : δηῖεα ἔα μηχανεύσόμενθα, 
αυδπὶ ἰογπηαίη εἴα Δ τᾶγρὸ ίερῃ. 
εἰ Τδοηοὶ. ἀπηοίαν τ, ἀεΐηαε τσωρω- 
δοίοιμεν ΟὈΕΗ, ροῆεα ὠναβιβάσαιμεν 
ἐσὶ σούτους τοὺς ἵππους, οὔτ᾽ εἰ ἔχομεν. 

πο, οὐκ ἄν ἄλλο) Ουε!ῇ, ἄλλο ἄν 
ἀντὶ σούτων ἡρούμεδα-τ--πούτους λαβὼν 
σϑιεῖ, ὅπως ἄρισασόν σοι δοκεῖ εἶναι. ἀπὰς 
ναϊραϊατη λαβὼν τοὺς ἵσσστους στοίει, 

ὅπως ἄριστον δοκεῖ σοι, εἶναι ΟΟΙΤΕΧΙ. 
Βτοάεθας εχ ᾿ἰρτὶ8 τούφους ροίξ ἔφασαν 
Ἰηΐεγαιϊς, [πη ἰεδζίοης Ουεὶξ, Ἰαἴενς 
νιάἀεῖασ νει ρία πλ νᾶῦῖθο εἴ ἔοτιδῆςξ 
νεῖ ἰεξι]οπὶς,. Ρτϊπιαπι ἔα! δ νι άε- 
ἴὰτ [στ ρτατη οὔτ᾽ εἰ εἴχομεν, σοῦ σωῦτα 

Ἀ 2 
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9 » Ν . "7 ᾿ν Δ΄ ὧν 
ἔφασαν, τούτους λαβὼν τοίει, ὅπως ἄριστόν σοι δοκεῖ εἰ- 

δινῶι. ᾿Αλλὰ δέχομαί τε, ἔφη, καὶ ἀγαϑῆ τύχη ἡμεῖς τε. 
ς ἴω 7 « » ΄ Ἂς 7] 

ἱππεῖς γενοίμεϑω, καὶ ὑμεῖς διέλοιτε τὰ κοινά. Πρῶτον 
Χ ΠΟΥ 2 »-» -»“ 2 -“Σ»Ὁ [7 ΕΥ̓ « ,ὔ Ἅ μὲν οὖν, ἔφη, τοῖς Θεοῖς ἐξωιρᾶτε, ὁ τι ἂν οἱ μάγοι ἐξη- 
“ ἀν ὧν Χ »ῳ 7 ΠΕ πντ: Ψ 

γωνται" ἐπειτῶ δὲ καὶ Κυαξάρει ἐξέλετε, ὁπό! ὧν οἰε- 
3 7 ἃ 4 

δῆσθϑε αὐτῷ μάλιστα χαρίξσϑαι. Καὶ οἱ γελάσαντες 
ἐγ «“ -“ ΓΥ Ἂς οἷ ΄ Ν 3527 

εἰπὸν ὅτι γυναίκας [οὖν] καλὰς ἐξαιρετέον ὧν εἴη. Τὺυ- 
ὍΝ Ἂ 2 .“ 5} .«“ ἷ“ δ ( γαϊκώς τε τοίνυν ἐξαιρεῖτε, ἔφη, καὶ ὅ τι ἄλλο ὧν δοκῇ 

« »" 2 Ν 9 ἊΝ ΕΗ ςΦῳ- 7 κε 7 , ὰς 

υμιν. Ἐπεὶ δὶ ὡν ἐκείνω ἐξέλητε, ω Ὑρκάνιοι, τους 
Ξ Ν 0. 7, ᾿ ᾽ Ά Ψ 3 ἣν» 

ἐμοὶ ενελουσίους τούτους ἐπισπομένους τάντας ὠμέμ- 
»"" 5 7 κων Υ̓ τὰ » ]Ὶ]Ἵ 

δῆπτους τῶοιειτε εἰς δύνωμειν. Ὑμεὶς δὲ αὖ, ὦ Μῆδοι, τοὺς 
΄ »“ “ἢ μὴ 

πρώτους συμμάχους γενομένους τούτους τιμῶτε, ὅπως εὖ 

βεβουλεῦσϑαι ἡγήσονται ἡμῖν Φίλοι γενόμενοι. ΝΕεί- 
᾿ ΄ "» ε 

ματε δὲ τυάντων τὸ μέρος καὶ τῷ παρὰ Κναξάρους ἥκοντι 
ΕῚ ᾿»ὦὕ ὃ «οὖν Ν “ο’ Ἴ 3 “ Ν ΄ 

οὐὙγελω, αὐτῶ τὲ καὶ τοῖς μετ ὠὐυτου Καὶ συνδιω μένειν 

βουλομίνον (αἱ Ῥετίξ ἤαπὶ δαηυ]τε5) 
ἄλλο ἄν ἀντὶ τούτων ἡρούμεϑα. ΜΚ α]- 
ξαΐατη ἀϊβηοι!]) ει εἰ ᾿ηττγὶσαῖατγη (οτὶ- 
Ῥίυταπι (ὐΔπιεγατγιι5 ᾿ἱπιθγργείατατγ : 
φμαηάογμίάε θα τ “«οἰμηίας ἵμα, 
λαμά πος αἰμμά φιϊοφματη {1 ῥταιμ]οτῖ- 
γῆ. 

σι. ᾿Αλλὰ δέχομαι!) “φοϊρίο “ετο, 
ιν. 5», 13. ἀλλ᾽ ἀνάγκη. 

ἔφη, τοῖς Ψε01:) Οιιεῖῖ. ἔφη ροῖ 
Θεοῖς τε)ϊοῖς : ἀεῖπάς καὶ ροῇ δὲ εχ 
ῬΠΠ1Ε]. πηατρὶπε ϑιερῇ. εἰ Ουε]. δο- 
οείῆε. Πάεσι Πἰ τὶ εἰ Βτγοάςοὶ ἐκλέξασϑε 
ἀαπί. οὰπὶ Ζοπαγα, ηυοά νατδηάδο 
ΟΥΔΙΙΟΩΪ {ἐγνῖγε πιθ] 18 νἰἀδίατ, Αἴ 
σψεγο ποη [δὲ εἰϊμεῦαπει, οά Ογαχατὶ : 
ἱξίτατ ἐξέλετε ρῥτορῆδι, πιοηεηῖς ΕἸΓ- 
Οἤετο. 

ὁποῖ᾿ ἄν] Οαῇαϊ. ὁποῖον ἄν, ΡΏ1]ο]- 
ΡὮυς ὅσου ἄν ἐχρτοίῆι ; οἴεσθε ἴῃ ἰο- 
οὐπὶ νυ αὶ οἴησϑε ΓΔ ταϊ εχ σε}, 
ᾳυδηηυδπὶ ΠΟῚ δηποίδίαπι ἃ Ζευ- 
πΐο. 

42. γυναῖχας οὖν] Ἑάά. ρτ. εἰ ϑίερῇ. 
ψυναῖχας ἄν, Ουεϊῇ, ἄν οπιῆε. Ηαϊ- 
οὨϊπίοπ οὐπὶ ΒοάϊΪ. (εηυςπ5 ἄν οπιὶ- 
πε; Ἄοαυϊάεπι {εο]αΠ οὖν, φυοά ουπὶ 
Ζεμηΐο εἶκε ἐσ Ἑάϊτίοης Οδῆδὶ. 

ἰηάδαχεταπί. Ι͂ἢ Ουοϊῇ, σοτγοῦϊος κα- 
λὰς, ἃ ῬῃΙεῖρπο ετίαπι οτηϊ ἤμτη, εἴ 
Δηῖε εἴη ἰπίεγις ἄν, αιοά ργίογε ἰοοὸ 
ΠΟη σοτηρᾶτεῖ, 

δ τι ἄλλο] [τὰ σὰπὶ ϑίερῃ. ῬῃΙ]εὶ. 
Ουε!ῖ. Ζευπε ρτὸ Εαά. ργ. ἄλλο εἴ 
Τι. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀν] πὰ Θυεϊ. Ψαΐσο εῇ 
ἐπειδὼν δὲ: ἀεῖϊηάςε Ἑαά. ρῥγ. ἰξέλοιπε., 
ψετθα ὦ Ὕρκάνιοι ροί ἐμοὶ τεροηὶξ 
Οαυο!]ῇ. : 

ἰπισσομένους] Ἑάἀά. φτ. ἰσιεπομένους. 

αυοά οἠὲ δτίαπη πῃ Ουεϊῇ, αὉΪ ἐεαὰ!- 
τὰν Μήδους ἀμέμσπσους πάντως. Ἐδάεδτη 

Ἰεέξιο εἰξ ἰὴ πηατρὶπε ϑίςρῃ. πιῇ αυοά 
1Ό] ἐσισαομίνους εἴ ἐφεσσομένους ΔΏΠΟ- 
ταῖατ. Μήδους πἄντας εχρτείῃι ΡὨ]]}- 
εΕἰρῇυ5. Νοῆκα Ἰεξξο εχῆδς 'π Ἑαϊ- 
τίοπα Θ᾽ ΡΏδΠηι. 
κα, φούτους τιμᾶτε) Οὐε!ῇ. ξυμμά- 

χους γενομένους σιμᾶτε σούτους. ἀεϊπάς 

ἡγήσονται εχ δἀπιοηίτίοης ΕἸ οτὶ 
{ςτ]ΡΗ͂ ρτὸ ἡγήσωνται. 

ἀγγέλῳ] Ηος νοοδθυϊαπι ἴῃ Ουεϊῇ, 
οοτγγεέϊοσγ δά)εθοῖῖ, ἴθ Ἑάά. ϑέερῃ, 1.ε- 
οὔο]. ἀάτηπαὶ 6] ]αἱα δἀαϊτα. τὸ 
πάντων τηαϊοθαῖ πάντως Αὐτείοξ, Ατὸ- 
ἄκη. μεξϊ, Ρ. 5. 
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δὲ παρωκωλεῖτε, ὡς [καὶ] ἐμοὶ τοῦτο σωνδοκοῦν᾽ ἵνω καὶ 

Κυαξάρει μᾶλλον εἰδὼς τερὶ ἑκάστου ἀπωγχείλῃ τῶ 

ὄντω. Πέρσαις δὲ, ἔφη, τοῖς μετ᾽ ἐμοῦ, ὅσω ἂν σεριττὰ 54 

γένηται, ὑμῶν καλῶς κατεσκευασμένων, ταῦτω ἀρκέσει" 

καὶ γὰρ, ἔφη, μάλα πως ἡμεῖς οὐκ ἐν χλιδὴ τεϑράμ-- 

μεϑα, ἀλλὼ χωριτικῶς" ὥστε ἴσως ὧν ἡμῶν καταγε- 

λάσαιτε, εἴ τι σεμνὸν ἡμῖν περιτεῦ εἴη" ὥσπερ, ἔφη, οἶδα, 

ὅτι πολὺν ὑμῖν γέλωτα παρέξομεν καὶ ἐπὶ τῶν ἵππων 

καϑήμενοι" οἶμαι δὲ, ἔφη, καὶ ἐπὶ τής γῆς καταπίπτον- 

τες. ἰ 

Ἔκ τούτου οἱ μὲν ἤεσαν ἐπὶ τὴν διαίρεσιν, μάλω ἐπὶ 55 

τῷ ἱππικῷ γελῶντες" ὁ δὲ τοὺς ταξίαρχους καλέσας, 

ἐκέλευσε τοὺς ἵππους λαμβάνειν, καὶ τὼ τῶν ἵππων 

σκεύη, καὶ τοὺς ἱπποκόμους, καὶ ἀριϑιμήσαντας λαβεῖν 

κληρωσωμένους εἰς τώξιν ἴσους ἑκάστοις. Αὖϑις δὲ ὁ 56 

Κῦρος ἀνειπεῖν ἐκέλευσεν, εἴ τις εἴη ἐν τῷ ᾿Ασσυρίων ἢ 

Σύρων ἤ ̓Αραβίων στρατεύματι ὠνὴρ δοῦλος, ἡ Μήδων, ἢ 

Περσῶν, ἢ Βακτριανῶν, ἢ Καρῶν, ἡ Κιλίκων, ἢ Ἑλλή- 

νων, ἢ ἄλλοϑέν ποθεν βεβιασμένος, ἐκφαίνεσϑωι. Οἱ 57 

δὲ ἀκούσαντες τοῦ κηρύγματος, ἄσμενοι τυολλοὶ τροσε- 

Φάνησαν" ὁ δὲ, ἐκλεξάμενος αὐτῶν τοὺς τὼ εἰδὴ βελτί- 

τοῦτο συνδοκοῦν)] Μαῖρο ϑίερῇἢ. συ 
Οὐεῖ. στούσον συνδοκοῦντος, (εὰ ἴῃ 
Ουεϊῇ, καὶ εἴ ἃ σοττγεέϊογτε ἱπίεγίατη, 
αὐυοά εχ ρ]οβεπηαίε ογῖπῦ σεη!εθδΐὶ 
διίατη ΕἸΟΠοτ : ἰρίτατ (δοἸαῇ. 

54. χωρισικῶς) Ουεῖϊξ,. χωρητικῶς. 
Οαῇα). χωρικῶς. ἀἸτεγᾶπι ἴογπηδηι εἰ- 
ἴάτη- ΡΟ ΠΧ ἰχ. 12. χ Ὦ. ]. Ἰαλυμάαν!, 
ῥορμίανιεν εἀμοαίος νετῖῖτ ΟΔΏΛΘΓΑΥΙῸ 5. 

᾿ χκασαγελάσαιτε) [ἴὰ οὐτΠὴ ΠΊΔΓΡΙ ΠΕ 
ϑιερῇ. Ουεϊξ, καταγελάσητσε ΖοΟΠΑΓΑ5. 
νυ]ρο εἴ κασαάγελῳητε. ἀείπάε στε], 
τεεριτιϑείητε; ΡΒΙΙΕΙΡ ΣΙ Πθετ εἰ Ζοπα- 
Γὰ5 τοεριϑείητε, αυοά τεσερίτ Ζευπα, 

ὑμῖν γέλωτα] Ηος οτάϊπε Ουεῖ, 
Ζομῃαγας εἰ ἸΙΡεγ ΡὨΙ]ΕΙΡΏΙ : νεΐεγοτα 
γέλωτα ἡμῖν τηϊη Ὠυπιετοίαπι τονο- 
οὰνίς ΘΗ͂ΚΕ. 

σα, Ἔκ σπούτου] Ηος ἴῃ πιᾶτρίπα 
Οὐεὶξ, εῇ, ἰπ τεχίὰ κασὼ σοῦτο. 
ὙδυΝθς [τὰ εχ σαεϊῖ, εἰ Ζοπᾶτα 

Ζευηε ρῖὸ ἐκέλευε. Οορυΐαπη δηῖς 
ὠριϑιμήσαντας δοάξετη ἰ᾿ἰΌτο διιξϊοια 
οὔτ, αυᾶπῃ εἴίάτη Εά4α. Βιερῆῇ. [,6- 
ΟΠΟΪ. {6 ]} ἱὰ ἀρροῆία ποίδηϊ. 

56. Αὖθις) [τὸ ἐχ ΟΕ], ρτὸ αὐτὸς 
(τὶ ΡΠ, φαοά ἴῃ τηδτρίης σαεϊῇ, δη- 
ποίδιαγ. ἀδιηαε ἐν σῶν ᾿Ασσυρίων σαεϊε,, 
οἵ Βακτρίων εἴ βεβιασμένων, ηυοα δχ- 
Ρτεῆηε εἰἰαπὶ ῬΠΠ]ΕΙρῃ 5. 

ἘΣ κηρύγματος) Ουεϊῇ, εἰ πηᾶτρὸ 
διερἢ. [μβοηο]. κήρυκος : ἀεϊπάς σπροε- 
φάνησαν πε]. εἰ πιᾶῖροὸ Ϊ]μεοποὶϊ. 
αυοά φΡτίοῦὶ ἐκφωίνεσθθα, τηθ] 8 σοῃ- 
δταϊζ, 

βελείστους) Εάά, ρῥχ. εἰ δίερῃ. χκαλ- 

Ἀ59 



“46 ΟΥ̓ΒΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΑ͂, 
7 ε, » , Ἂ τον ᾽ΑΌΝ ε; ἜΑ 

στους, ἔλεγεν, ὁτί ἐλευϑέρους αὐτοὺς ὀντῶς δεήσει ὑσλῶῷ 
ε “5 «ὄ Ὁ Σ » »"ὝὋΆ ΌΝ δ Ὁ 7 Ὁ)... 

ὑποῴερειν, ἃ ἂν αὐτοῖς διδῶσι τὰ δὲ ἐπιτήδειω οστὼς 
“, 9 ΟΝ ͵ 5, "7 ΟΝ, 

δϑέχωσιν, ἔφη αὑτω μελήσειν. Καὶ εὐθὺς ἄγων τορος 
ἿΝ 7 ΄ ᾿ μιᾷ 3 ᾿ 7 

τοὺς ταξιάρχους συνέστησεν αὐτούς" καὶ ἐκέλευσε τώ τέ 
,3ις Ν ᾿ς διὸ " 7 διδὰ .“ 

γέρρωῶ καὶ τῶς ψιλὰς μωχαίρὼς τούτοις διθόνωι, ὀπτως 
»} »“ «“ “ Ἂς ν ΄ τς 

ἔχοντες τοις ἱπποὶς ἐπωντῶι, καὶ τῷ ἐπιτήδεια τούτοις 
-, Ὕ », δι υις »“, ΄ "ἢ Ε΄ Σ ᾿ς 

ὥσπερ Κώὶ τοις μεϑ εὐυτου Περσαις λαμβάνειν αὐτοὺς 
Δκ δ τὰ ΄ κῷ δὸς ἣν » Ἀ , Ἃς δ᾿ «Ὁ .“Ψ 

δε, τοὺς ϑώρακας κῶν πξς ξυστὰ εχοντῶς, ὠὡεὶ ἐπὶ τῶν 
“ 5 »" Ά, ον «“ “Ὁ δ ρ  δΣ 

ἵππων ὀχέϊσίδωι (καὶ αὐτὸς οὕτω ποιῶν κατηρχεν") 
δ δ Ν Ἂς Ψἦ᾿΄ΦΝ ἮΝ « ᾿ 3 Ἀν 1 τὴ Ὧν ΝΡ, 

ἐπὶ δὲ τοὺς τεζοὺς τῶν ὁμοτίμων ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ ἐκώστον 
7 57 37) »“΄ ε 7 

κωϑιστάνωι ἄλλον φρχοντῶ τῶν οὀμοτιμῶν. 

ΌΑΡ ΥἱἹ. 

γᾶ5 ΔὉ ᾿ ΟΙ μὲν δὴ ἀμφὶ ταῦτα εἶχον. 
ιἰο ἀ6- 

αἀ (γ- παρῆν ὃ ᾿Ασσύριος, βϑεσβύνην ἀνὴρ, ἐῷ᾽ ἵππου σὺν ἱπ- 

Τωβρύας δὲ ἐν τούτῳ 

πικῆ ἀκα κο εἶχον δὲ πάντες τὰ ἐφ᾽ Ἱππων ὅπλα. 

Καὶ οἱ μὲν ἐπὶ τῷ τὰ ὅπλω παρωλαμβάνειν τεταγμένοι 
Ἢ ΄ Ζ ἊΝ ᾿ Ἂ- “ 7 

εἐκέλεῦυον παρα δὶ δόνωι τὼ ξυστὼ, Ὅπως κατωκαίοιεν, 

ὥσπερ καὶ τώλλα. ὋὉ δε Γωβρύας εἶπεν, ὅτι Κῦρον 

ῃοῆτυτῃ εἰς τη ΡΠΠΪεὶ. Βοάϊ. μεθ᾽ ἕαυσοῦ) Ουεῖξ, μετ᾿ αὐςοῦ. ἀε- 
ἰπάς ἀεὶ οπλῖτξ οαπὶ ΡΠ εΙρῃο. Βα- 
ἀσηῇϑ ΠΠ )6τ ξυστὰὼ λαμβάνειν καὶ ἐπί. 

ὠνϑ᾽ ἕχυτοῦ ἕκαστον] ΟΥ̓ ΠΠπΔ ἰπ 
Βἀά. ρτ. δάάιάϊε ϑδίερῇ. δάαϊςεηῖς 
ῬΗΠΕΙρῃο, Οαεὶϊῇ, Βυάεηῇ. ἀνθ᾽ αὐ- 

τοῦ αυε]ῇ, (εὰ σοτγθέϊα πη αὑτῶν, Βὰ- 
ἀεηπῆς ἐν ἑαυτῶν. 

λίσσους: 

ΟΘΌΕΗΝ, 
ὑποφέρειν] Εεττε εἰ ΤΪ!ρβοτετε, ᾿ἸΠΠ ΔΓ ἕ Ν 

υσασσιστων. 

διδῶσι] Ψυϊρο εἢ δίδωσι. δεά Οαε!, 
κἀν αὐτὰ διδῶσι ἴπι τατρῖπε δα[ογιρία 
Ἰεδζίοπα νυϊραγὶ. διδῶσι τεβεσῖογ δά 
Πονοβ δα 65 Ρετγίαϑ, ααϊθα5. δά τὶ 
ὑπασσισταὶ [ρσεόγετα ἀσῦθηϊ ἈγΓηᾶ ς 
4αἰθὰβ ΟρΡΡοηϊαγ γτβ αὐτῷ μελή- 
σειν, 

ὅπως ἔχωσιν] Ψαυΐρο ᾿πἰοτεγία πὶ ἀν 
δαέξϊοτε Οπε]ῇ, οὐῇ. 

γ8. τώ τε] Ἐχ συεϊ, σε δαάϊ! πὶ : 
Ἰάεπι ἀεϊηάε δοῦνα, ἀατ. ψιελαὶ μάχαι- 
οι εεράεπὶ (πτ, 850 410] κοπίδες 
αἀϊσυαπίωγ : Ψιλαὶ δαάϊταπι δά πρη!]Ε- 

φαπάδη) ρατν ταΐοτῃ εἰ ἰεν!ταΐε τ σεη- 
εἰ Ζευηα. 

ἔχοντες σοῖς} Ν ΌΪΡΟ ἱπιίουίδγι πῇ σὺν 
φὰπ) Οὐεὶξ. οπγὶῆ ; ἀαπηηδηΐὶ εἰ πὶ 
πε ]αἰὰ αἀάϊα Βα, ΙΘοποὶ]. ϑιερῇ. 

σῶν ὁμοτίμων) Ἰὐπα πῃ ὃχ οτγτάϊπε μο- 
τη Οὐ ΠΊΟΤΕ ΠῚ ἔε Ορτὶ παι! τη. Θυᾶτα 
Μυτεῖ ορίπὶο ἥδθο αὖ [ρεγνᾶοὰᾶ 
ἀοἸεπεῖς νὰηᾷ οἷ σεηίοπάδ. 

τ. ὃ ᾿Ασσύριος] Ουε!ΐ, εἰ Ζοπατᾶβ 
ἀΤΓΙ σα πὶ ΟΠ ἀπὲ. 

πάντες] Μαᾶτρο Πδοποϊ. πάνσες σάν- 
σα τά. Ῥτο ἐφ᾽ ἵσσσων τ] ἐφήσσων, 
ἐφ τη, [οσ θε πάτα πὶ νἱἀοθατατ. 

δατως] ]αητπᾶ, 1πηρτ. ὅπου. ἀεϊπάς 
ὥσπερ τἄλλα οταϊο καί. Ουε]ῇ. εἰ 
ῬΒΠεΙ,  ρΡοῆεα Γωβρίας εἰ Τωβρίαν 
Οαεϊῇ, 
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ν Ἕ "ἣ“" : πα ἊΝ ἂ , ὥσρωτον βούλοιτο ἰδεῖν" καὶ οἱ ὑπηρέτωι τοὺς μὲν ἄλλους 

« δ ΟῚ » 7 Ν Χ 7 5, Ν 

ἱππέας αὐτοῦ κατέλιπον, τὸν δὲ Γωβρύαν ὥγουσι πρὸς 
Ν - ε “δ Ἢ » οἢ - 5. 

ΤΟΥ Κυρον. Ὁ δὲ, ὡς εἶδε τὸν Κυρον,. ἔλεξεν ὧδε. ὮὯ 2 
δ » » » ΄ ᾽ βῃ τι δ 

δέσποτα, ἐγώ εἰμι τὸ μὲν γένος Ασσύριος᾽ ἔχω; δὲ καὶ 
»-»-Ὃἢ » . ΕῚ ΕΖ μἊ" « 

τείχος ἰσχυρόν, καὶ χώρας ἐπώρχω τολλης" καὶ. ἵππον 
5 «7 “« »"» Ε ᾽᾽ » Ζ γῇ, 

εἰς χιλίαν τῷ τῶν ᾿Ασσυρίων βωσιλεῖ τοαρειχόμην, καὶ 
7 3 » . « 7 ᾽ Ν ΔΒ Ὁ » Χ ΄ 

Φίλος ἥν ἐκείνω ὡς μώλιστα᾽ επεὶ δὲ ἐκέϊνος μὲν τέϑνη- 
ἘΝ 4 “Ἢ ἂν ΝᾺ 5 Ν Ἀ ς Ν “ » Χ Ν 

κεν ὑφ᾽ ὑμῶν, ἀνὴρ ἀγαθὸς ὧν, ὁ δὲ ταῖς ἐκείνου τὴν 
5 Ν 3} 9. ὮΝ ᾽ - Ν ᾿ ΟΥς τς 
ὠρχῆν ἔχει, ἔχϑιστος ὧν ἐμοὶ, ἥκω τορὸς σῈ, καὶ ἱκέτης 

ἂς , Ὰ 7 ᾽ » δ 

προσπίπτω, καὶ δίδωμί σοι ἐμαυτὸν δοῦλον καὶ σύμμα- 
Χ Χ . ᾿ -“ἷ7΄7ὕ3ἴ 2 ΄ "“εὙ 

χον, σὲ δὲ τιμωρὸν αἰτοῦμαι ἐμοὶ γενέσϑ αι" καὶ ταϊδω 
« ε "»" 57 ΄ " δὲς ἢ 

οὕτως ὡς δυνωτόν σε ποιοῦμαι ἄπωις δὲ εἰμι ἀῤῥένων 
΄ ἃ ἣν τ Ἂ ἧς Ν Ἂ ΄ 

παίδων. Ὃς γῶρ ἥν μοι μόνος, κ͵ὠι κῶλος, ὦ δέσποτα, 3 
"δὲ Ν ΣᾺ ἔτ Ἂν ὑπ τ δ 2 

καὶ ἀγαϑὺς, καὶ εμὲ ᾧιλων καὶ τιμῶν, ὠσπερ. ὧν εὖ-- 
΄ »-» “΄ »ῳυ « 

δαίμονα ππατέρω ταῖς τιμῶν τιϑ είη, τοῦτον ὁ νυνὶ βαωσι- 
Ν “Ἐ" ΄ “« Ἃ τ ἫΝ Ἁ 

λεὺς οὗτος, κωλέσωντος τοῦ τότε βασιλέως, τῦώτρος δὲ 
“Ὁ » « οἷν « ϑῆς ΄ ἰν. 2 ΜΝ ἡ; » Χ 

τοῦ νῦν, ὡς δώσοντος τὴν ϑυγωτέρω τῷ ἐμῷ παιδί" ἐγὼ 
λ ᾽ ͵] νῷ: “ .- »“ -» 

μεν ἀπεπεμψψάμην, μέγω ᾧῷφρονων, ὅτι δηϑεν τῆς βασι- 
ν᾽ γ τ » ͵ ΄ πὸ νος «Χ -" ε »-ο2}.ΖΨ 

λεὼς ϑυγωτρὸς ὀψνοίμην τὸν ἐμὸν υἱὸν γὙωμετην" ὁ δὲ γὺν 

φοὺς μὲν} Τα πίῖπᾶ μὲν οτηϊῆι. 
2. ὧδε] ΑὈεΙ 4 ΡΏΠε]. συεὶ!, Ζο- 

παᾶῖᾶ. ἀεϊπάς σὸ γένος" ᾿Ασσύριος. μὲν 
σαεῖξ, 

ἔχω δὲ] Μᾶτρο ϑιερῇ. Πεοποὶ. ἔχων 
δὲ καὶ--οὐπάρχων. Ζοπδτγαβ ἔχων καὶ 
τεῖχος ὀχυρὸν καὶ χώρας ἄφρχω, ΙἸῃ 
σαεῖέ, ὑπάρχω, (εἀ σοτγεξὶ πὶ ἐπιάρ- 

ως 

ἵσπον εἰς] Μᾶτῖσο ϑίερῃ- καὶ ἵσ'σον 
ἔχω εἰς χιλίαν πριωκοσίαν, ἣν τῷ, [οτίδ 

εχ νεγτῆοπε Ῥῃιϊεῖρῃι : Ζοηαῖαβ ἔχω 
δὲ καὶ ἵππον εἰς χιλίαν, ἣν τῷ. Οὐε], 
καὶ ἵππον ἔχω δ᾽ εἰς χιλίων σριακοσίων, 
ἦν τῷ. Νατὶεῖδιϊς. ταΐτθθ οδαίατη ἰῃ- 
ἄδσρατε σοηδίαβ ταϊῃϊ ἤοπ ἀρρτγουαν ξ 
Ζοαπο. ΩΣ 

ἐκεῖνος μὲν] Ζοδατας ὁ μέν. Εἀά. φτ. 
μὲν οπιτταπηῖ. (είεγυ πὶ νεγθὰ ἀνὴρ 
ἀγαθὸς ὧν ταὶϊῃϊ αἰπικῖς (ο] τὰ ρεηάε- 

τε, εἴ ροτίὰς5 ροῦ ἐκεῖνος μὲν ᾿η!οτεη ἦα 
εὔε ν]ἀεηίωτ. 

αἰποῦμεει ἐμ0} Ττὰ (ΕἸ, ρτο αἰσοῦ- 
μῶν μώοι, ἰάδστῃ ρϑι]ο δηΐδα τυρὸς σὲ 
ἀεάϊς ργὸ τῦρός σὲ. ἰάεπι ΠΡ γ ἀρσένων, 
εὰ εχ οοτγοξξίοπα ἀῤῥένων Πα εῖ. 

2, καὶ κωλὸς] (οραΐᾷ ἐχ Οε]ξ, 8ο- 
σοι. φὰο 'ἀποε ὦ δέσποτα Ζδειπα 
ἀγα πῃ] οσανὶς ροῖ ἀγαθός. [ἡ [ξχιξης- 
εἰ 5 εὐδαίμονα εἰ σαπὶ σιϑείη σορι- 
Ἰαηάππι. σηκῶν Πα ητηα, {πηρτν Οὔϊζ- 
τὰ ητ. 

σοῦσον ὃ νυνὶ) ΟΕ], σοῦσον δ᾽ νῦν. 
Ταητηᾶ σοῦτον οὖν ὁ ἐμὸ; βασ. Ματο- 
[5 σοτγηίρεραΐῖ σοῦσον οὖν καλέσαντος 
σοῦ σότε βασιλέως σείετί5 ἀεἸ 615; αὐ 
[Δξὶο τη ] ] ον δι οὔδτῖῖο. “Ὶ 

ὃ δὲ νῦν] Τυτθδίυ8 ογαϊϊοηὶβ ογάο 
σοηρταῖς ἀπίπιο.. ἀοϊογα σοπηπιοίο. 
ἀείπαδ εἰς ϑήραν (υε]ξ, 

Β4 
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; ἊΝ ΞὉ ἊΝ Θύ 5. ὃν "- Ν᾿  ΝἷΝ ΑΓ ὸς 
βασιλεὺς ἐπι κήρων ὠὐτον παρωκαάλεσας, κῴὶι ὥνεις ὥυτω 

Ξ 5. τὴς ] ς δ: ΄ ,... τ Ἂς - 7 
ϑϑηρῶν ὠὐνῶ Ἀρώτος, ὡς πολὺ κρείσσων αὐτου ἱππεὺς ἡγού- 

“" ε Χ ε ᾿ "4 π᾿ 5, 

μένος εἰνωι" ὁ μὲν ὡς Φίλῳ συνεϑήρα" φανείσης δὶ ὡρ- 
΄ » « “ » Γῃ » 

κτου, διώκοντες ὠμότεροι, ὁ μὲν νῦν ὥρχων οὗτος ὠκοντί- 
«“ὕ ς Ψ ΕῚ 3, « " 3. »“» 

σῶς ἡμωρτεν᾽ (ὡς μήποτ᾽ ὠφελεν) ὁ δὲ ἐμὸς παῖς βα- 
δ "ἜΑ ΄ ἃς 3, 

4 λῶν, (οὐδὲν δέον) καταβάλλει τὴν ἄρκτον. Καὶ. τότε 
Ὰ “ἢ 3 ΚΣ Ν “7 ἸΩ τ᾿ τ Ν ᾿» ΝΝ 

μὲν δή ἀνιωδεὶς ὥρω κατέσχεν οὗτος ὑπὸ σκότου τὸν 
7] ς δὴ ἡ ΨΡ ξς ἰς ἡ 

φϑόνον" ὡς δὲ πάλιν λέοντος παρατυχόντος ὁ μὲν αὖ 
. 9. Ἀν " χ. ν ξ ᾿ Ἐν Ἁ 

ἥμαρτεν, (οὐδὲν, οἰμωι, ϑαυμωστὸν πωϑ'ὡνὴ ὁ δ᾽ αὖ ἐμὸς 
"»ο »ο“ὋὟ ᾿ 7 Ὁ 

σαῖς δυστυχῶς τυχὸν κατειργώσωτό τε τὸν λέοντω, καὶ 
Φ 27 ΄ »“ Ε ἴων “4 

εἶπεν, Αρω βέβληκα [μιω] δὶς ἐφεξῆς, καὶ καταβέ- 
»" « 7 Ε] 7 Ν » ἐή ΄ ς 

βληκα ϑήρα ἑκατερώκις᾽ ἐν τούτῳ δὴ οὐκέτι κατέσχεν ὁ 
᾿ς: ΡΝ Ἂς 7 » ΟῚ ᾽ Ἧ » « 5; 

ὠνοσιος τον φϑόνον, ῳλλ ὠἰχμήν πώρῶ τινος τῶν ἔπομε- 
« ͵7 » ἝΝ ἐν, Ν 

γων ἁρπάσας, παίσας εἰς τὼ στέρνω, τὸν μόνον μοι καὶ 

5 Φίλον παῖδα ἀφείλετο τὴν ψυχήν. 
᾿: δ 7 ᾽ ᾿ δ᾽ ᾿ἰρὰ 

γεκρὸν ἀντὶ νυμῴίου ἐκομισώμην, καὶ ἔθαψα, τήλικουτος 
ἮΝ 2 ᾿ μ -Ὁ Ἂς ᾽ 

ὧν, ὥρτι γενειώσκοντω τὸν ἄριστον παϊόὼ τὸν ὠγωπητόν' 

Κάγω μὲν ὁ τώλας 

ε Χ Ν ΄“ Ξ ᾿ς » ἊΝ Ὑ 

ὁ δὲ κωτωκτανων, ὠσπερ ἐχι ρὸν ὡπολεσῶς, οὐτε μετώ- 
Ζ 2 ᾿ ᾽ ΄ Ε " Ὰ »" “οὥ͵Ψ 

μέλομενος πώποτε φανερὸς ἐγένετο, ουὐτε ὠντι του κώκου 

ἔργου τιμῆς τινος ἠξίωσε τὸν κατὼ γής. ὋὉ γεμὴν πα- 

ἀνεὶς αὐτῷ) Μαᾶτρο δίερῃ, Τβοηοϊ. 
ἀνεὶς αὐπσόν. Μουτοῖα5. οταιοηθτη αἱ 
Φο 4 ΔΌΊ] 6 πὶ ἔδσεγεϊ, σουγρο θαὶ τσᾶρε- 
κάλεσεν ἀνεὶς----εἶναι" καὶ ὁ μέν. 

ὡς φίλῳ] Οπεϊῇ, φίλος, Γαρτὰ [οτὶρίο 
νυϊκάᾶῖο. ᾿ 

ὁ μὲν νῦν] [πη Καά, ρὑγ. νῦν ἀεεῖ,.. ἀε- 
ἰη4ς ὥστε μήποτε Θσυε], 

4. οὗ ος] νυϊσαῖαπη οὕπως ͵άτῃ ο- 

Ιτὴ Μυτεῖὰβ σοτγαχῖϊ, οἱ δοσράϊξ 
σὰπὶ ῬὨΙοΙρΏϊ νετῆοπε συ], ααϊ 
νεῖθα ἤς ογάϊπαι ἀνιαϑεὶς ἄρ᾽ οὗτος 
κατέσχεν ὑπὸ σχότου τὸν Φ3. Ἐχ εο- 
ἄετῃ δὴ αςοείδι, ἀς σα)ὰς νοταίε ἀὰ- 
ὈΙὰ5 δάῃςο Πθρθο. 

ϑαυμασκαὸν)] Οαε]ῇ, οἴομαι ροῖ ϑαυ- 
μαστὸν Ροηΐϊζ, 

δυστυχῶς συχὼν] ἴα Τυπίϊηα. 1- 
ἤηρτ. Βαάεηῇβ. δυστυχῶς αὖϑις πηᾶτ- 
ξο ϑίερῃ. 2. νυ]ρο τσαῖς αὖϑες τυχών. 

ὉΌῚ ἀεπάεσταϊζαγ, φαοα οοἷο ῥτιοτὶ οὐδὲν 
ϑαυμαστὸν τυαϑὼν τείροπάεαί. ὕτ- 
Ὀὰπᾶ εἴ ετἰατη ορροῇιϊο ἰηῖεγ συχῶὼν 
εἱ δυστυχῶς Ὁ ἐοάετη νεῖῦο ἀπέϊαπη. 
ἀεϊπάε τε ροῆ κατειργάσατο εχ ΟμΕΪΓ, 
δοσοῆπϊε. 

μιᾷ] Οὐ ατη ἴῃ ᾿ἰ τὶς ῬΏΪΠΕΙ ΡῊΪ, 
Βοάϊ. εἰ ἴῃ σαε](. ἃ οοτγεέϊογα δαάάϊ- 
τὰπὶ {εοἸαῆτ δ εἰῆκε : ἡμέρᾳ ἱπιε]]ρὶς 
Ζευπε, τοληγῇ Δ}}}. 

ϑηρα) Ἰῖὰ οὐπὶ ΡΠ] εΙρῆο, Βοαὶϊ. 
τη δγρίης δῖερῃ. εἰ Ουε]ῇ, Ζειιηε ρτὸ 
ϑῆρας. 

σούσῳ δ}] Πὰ σὰατπὰ ῬΏΠεὶ, Ουε], 

ΡΙῸ δέ : ἀεϊηάς κατίσχει. 
5. σὸν ἀγαπητὸν) ΕΠῚ ΡΓῸ μονογενής 

τηοποδηΐα ετδη ΝΥ οἰκο. Ῥδυ]ο 8ῃη- 
ἴεὰ σηλικοῦτος δ ὧν Ουε]Ε, 

κατακτανὼν) Οπεϊῇ. ΒοάΪ. κατακαί- 
νων, ἀοίηάδε τινὸς τιμῆς Οσυεὶξ, 
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τὴρ αὐτοῦ καὶ συνώκτισέ ὴἡ δῆλος ἡ ΓΕ ἡρ ἱ συνωκτισὲ με, καὶ δῆλος ἥν συνωχο όμενός 
5 ες ὡμ ᾽ ἊΝ λ ἥδ᾽ 3 Χ ἢ) ψι τ ρυ 3 

μοὺ τὴ συμῴορω. Ἐγω μεν οὖν, εἰ μεν ἔξι ἐκεινος, οὐκ 6 
37) ε Ν ΔΝ ω νὼ»... ..ἃ »"» Ν 

ὧν τῦοτε ἥλϑον τωρὸς σὲ ἐπὶ τῷ ἐκείνου κώκῳ" (πολλὰ 
Ἧ "ὟΝ ἈΠ το λ ἃ " ΄ Ε ἡ 

γὰρ φιλικὰ ἔπωϑον ὑπ᾽ ἐκείνου, καὶ ὑπηρέτησω ἐκείνω) 
» Ν Ἀν “ἢ Ν »--΄7ὁὠ» -" Ν 7 τ ν- Ἂ ΄ 

ἐπεὶ δὲ εἰς τὸν τοῦ ἐμοῦ παιδὸς Φονέω ἡ ἀρχή περιήκει, 
3 ἐπ 3 ν 7] ͵΄ Ε »» ΟῚ λ 

οὐκ ὧν τῦοτε εγὼ τούτω δυναίμην εὔνους γενέσϑαι, οὐδὲ 

Οἷδὲ 
Ἂς: « 2 Ν ᾿ 3. (ὦ "5 ΤΜΜΆΙ ν “"Ὅ 

γῶρ, ὡς ἐγὼ τῦρος αὐτὸν ἔχω, καὶ ὡς, τυρόσϑεν φαιδρῶς 
7 Ν ᾿ 9] Ν ἊΣ Ν ΄ Ν 

βιοτεύων, νυνὶ διώκειμαι, ἔρημος ὧν, καὶ διὰ πένϑους τὸ 
ὰν 7 5 Χ “- ἥδ κ τῇ ΄ " 

γηρας διώγων. Ἐἰ μὲν οὖν ἐμὲ σὺ δέχη, καὶ ἐλπίδα 7 
" ει": λ .β ι “Ὁ ζᾺ δὰ , ] ΐ Ἂν 

τινῶν λάξϑοιμιι, τω ᾧΦίλω παι ὶ τιμωρίως ὧν τινος μετὰ 
΄"ο-ῇᾧ ἃν. : “» ΩΝ »“" Ε 

σοὺ τυχεῖν, καὶ ἀνηήβησωαι ἂν τώλιν δοκῶ μοι, καὶ οὔτ᾽ 
ὃν ἣν "5 5 “7 3 ΄, 3 ὃ΄ς 

ὧν ζῶν ἔτ, αἰσχυνοίμην, οὔτε ἀποθνήσκων ἀνιώμενος ἂν 
“- »“-ὦμ"ὅ ς Χ .“ Ὁ "Ἢ " ᾽ 

τελευτῶν δοκῶὼ. Ὁ μὲν οὕτως εἰπε Κυρος δὲ ὠπεκρί- 8 

γνωώτο" 
γ) κι “ 7 ων . 

Αλλ᾽ ἥνπερ, ὦ Γωβρύα, καὶ Φφρονων Φαΐνν, ὁσουπτερ 
Ψ, ." ς "»᾿ »ὦἢ ς ΄ ᾿ 

λέγεις πρὸς ἡμᾶς, δέχομαί τε ἱκέτην σε, καὶ τιμωρήσειν 
ὃν ᾿ ΄ ]ςΊΟ »" ς »» 2 

σοι τοῦ ττωιϊδὸς τὸν Φονέω σὺν ϑεοόῖς ὑπισχνοῦμαι. Λέ- 
δὲ 5} ϑ  Ἃ “ »“Μ Ν ᾿ς 7 

ξον ε μοί, εῷη, εν σοι ταυτῷ σοιωμεν, κωὶ τῶ τείχη 

ΦΧ.ῳ2 ᾿ οὐδ᾽ «“ 7 "7 ς ͵΄ὕ 

οὑτός μὲ εὖ οἱϑ' ὁτί Φίλον ἂν τοτε ἡγήσαιτο. 

μου «ἢ ΟΘπεϊξ, μοὶ τῇ ξυμφορᾷ, [α- 
ῬΓὰ [οτὶρῖο μου. Ψεγθαπὶ συνῴκαισε 
ΠΌΤ Ὀ6ΠΕῈ Παδδαΐῖ, ἃη ἤπῃρίεχ τοῆϊ- 
τυαεπάμπτῃ ἢξ, ἀπ Ὀϊῖο εὐἰϊατη π ΠῚ. 

6. ἔπαϑον)] (ορυϊατη καὶ Δῃίεροηὶ 
ταδὶαῖς ὙΝ εἰΐκα. 

τοεριήκε.} ἴῃ ΟΕ], ἃ ρτπιᾶ πᾶπὰ 
εἢ σπεριήει οτηῆο αὕτη, απο νυϊρο 
ΡοΩ͂ ἀρχὴ δάἀάϊταπη (εοἰαῆε Ζεαηε, 
ἀδτηηᾶπὶ ηά, ϑίερῃ. [βοπ0], δά άϊτα 
{6]1]4, εἰ οπχῖπε ΡΠ] ρΏ 5. 

ἐγὼ τούτῳ] Ουε]ῖ, σούπῳ οτηῖπε : 
ἀεῖπάς οὐδὲ οὗτος δέ με εὖ. (πε!, οὗτος 
φιλεῖν ἄν ττοτὲ ἐμὲ ἡγήσαιπο. ΤἰΌτΙ 
Βιοάροὶ οὐδὲ οὗτος εὖ οἷὸ ὅτι φίλον ἄν 
σόσε ἐμὶ ἡγήσαιτο. 

φαιδρῶς} ἴῃ τηδτρίπς Ουε]. ἘΔά. 
ΤδοηοΪ. οἱ ϑῖερῃ. φαιδρὸς ἀπποίδία πη 
εἢ : ἀεϊπάε νῦν διάκειμαι, Ουε], 

,. ἘΪ μὲν οὖν ἐμὲ σὺ] Οε], εἰ οὖν σύ 
με. Τεηαυξηβ5 ἄν ρος ἀνηβῆσαι, δάπ,ο- 
ὩὨξηΐα ϑίερῃδηο ὃχ Βοάϊ, εἰ Ομε]ξ, 

δαάϊάϊε ρτγί πιὰ Η ατοδιηίοη. 
ἔτι αἰσχυνοίμην) Ματρο δίερῃ. εἴ 

Οσαε]ῇ. ἐσιαισχυνοίμοην, νυ] δία ἴῃ ΠΊΔΓ- 
βίης δηποίαία. Ζευπε ἀδάϊτ καὶ οὔτε 

ζῶν ἄν ἔστι, αυεῖη οτάϊηεπὶ ἰεῖναῖ 
(σαε!Γ. σὰπη τηδτρίηθ ϑίερῃ. 

8. ὦ Τωβρύα)] ἴΠπά6 Οντὰβ ἀϊνὶπαᾶ- 
νεγῖ σης (ἐδ (ΟΌγγ πὶ ψνοοδϑτῖ, 
αυφοτῖς Μυτείὰβ Υ. 1.. χὶν. τό. δ81π6 
ἀαῦ]ο τ} 1685, αἱ δαπὶ ρεγάυχετιαηΐ, 
δΔηῖθα Ογτὸ ποιῆξῃ ἴξηϊβ ἱπάϊοανθ- 
τῃῖ. 

᾿ φὸν φονέα] Ψαυΐρο ἤπε τοῦ τσαιδὸς ἴτᾷ 
Ἰερεραῖαγ δηῖθ Ζευηπίαπι : Οεῖϊζ. 
οὐτὰ πιαῖρὶπε ϑίερῃ. εἰ ῬΆΙΕΙΡῃΟ 
σοὶ τοῦ τααιδὸς, ΟἹ 15 νεΓῸΪ5 σὸν φονέα, 

1,εἰἀεηῆβ τεῆς Οὐ άἀεηάοτρίο δά ΤΏο- 
᾿ ΤΏΔΠῚ Ρ. 855. ποῇταπι ἀεάϊξ, σο, τοῦ 

πναιδὸς τὸν φόνον Ζοπᾶαταβ, σοὶ τὸν φονέα 
φοῦ τσαιδὸς ᾿ἰΌτὶ Βτοάοοί. ᾿ Χ Σ 

τοοιῶμεν] (Ουοἷξ, τσοιῶμοωι----σε ἔχειν 
ἐῶμεν. Ῥοίῇβ χώραν ἰηϊογίοτία να ]ρὸ 
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ἐῶμεν ἔχειν σε καὶ τὴν χώραν καὶ τὴν δύνωμιν, ἥνπερ 
ὶ γ' 8 εΥ Ἂς εν Π ΧΕΙ͂Ν Ἂν 7 ε ΄ ε 

Θτρόσωῶσεν εἰχές, σὺ ἡμοῖν τί ἀντὶ τούτων ὑπηρετήσεις : Ὁ 
ἱ 

10 μῶῶι. 

11 
ἹΜΙεάϊ ἀς 
Ῥιϑάα ἀϊν!- 
ἴὰ τείοσι ηΐ. 

δὲ εἶπε' Τὰ μὲν τείχη, ὅτων ἔλθης, οἶκόν σοι παρέξω" 

δασμὸν δὲ τῇ ἴω χώρας, ὉγπῈρ ἔῤεβον ἐκείνω, σοὶ ὠποίσω" 

καὶ ὅποι ἂν ὧς νὼ ἡμῖν ὑώμψο;.: σοι, τὴν ἐκ τῆς 

Ἔστι δέ μοι, ἔφη, καὶ Θυγάτηρ 
Ὁ 5 ἧς 2 4 « ͵7] ὰ ᾽ Ἀ 77 

παρθένος, ὠὡγωπητή, γώμου δὴ ὠρωίω, ἥν ἐὙω πρόσϑεν 

χώρας δύναμιν ἔ ἐχων. 

᾿ "7 μὰ τὼ , "»"ὅὝ ΄ -“» ΄ 

μὲν ὠμήν τῷ γὺν βασιλεύοντι γυναϊμεώ τρέφειν" γὺν δὲ με 
΄ ε ᾽ Ν 3 ς »᾽ Ν »“Ὕ» 

αὐτή τε ἡ ϑυγάτηρ, ππολλὼ γοωμένη, ἱκέτευσε, μὴ δούναι 

αὐτὴν τῶ τοῦ ἀδελῷοῦυ φονεῖ ἐγώ τε ὡσαύτως γιγγώ ἦν Τὸ φὡῳϑελῷ εν» εγώ ὑτῶς γίγνω- 
ζῶ ΄ , ἐν ἡ 

σκω. Νὺν δὲ σοι δίδωμι βουλεύσασϑιι καὶ περὶ ταύ-- 
7 . δὰ ΝΡ Ν 27 ᾿- ᾿ῳ 7) 

τῆς οὕτως, ὥσπερ ὧν καὶ ἐγὼ βουλεύων ταερὶ σοὺ Φαίνω- 
“ ΄ῪΝ ς “ “ 9 '' ΕἾ) δ Ν 

Οὕτω δὴ ὁ Κυρος εἰπεν, Ἐπὶ τούτοις, εῷη, ἐγω 
ΕἾ ΄ ΄ Ν Ε) » ὁ 7 ἃς 

ὠληϊεευομένοις δίδωμί τέ σοι τὴν ἐμὴν καὶ λωμίβάνω τὴν 
3 ΄ς Ν 

Ἐπεὶ δὲ 
-“ » 7 » Ζ τὴ Ἂ, 7 ψὰ 

ταῦτω ἐπρώχ,η, ἀπιένωι τε κελεύει τὸν Γωβρύαν, ἔχοντω 

σὴν δεξιάν" Θεοὶ δὲ ἡμῖν μάρτυρες ἔστων. 

Ἂς ἀπ Ν ᾽ 7, ἣν « Ι͂Ὰ ε ΓΝ ἢ , « 

τῷ ὁπλώ, καὶ ἐπήρετο, τπποσή τις ὁδὸς ὡς αὐτὸν ει, ὡς 
Ὁ δ... ὃ 

ἥζων. ὋὉ δὲ ἔλεγεν" 
» 7 ΕῚ ᾿ς »“Ψ" 

αὐλίζοιο σῶρ ἥμιν. 

Ἃ “7 ΕΣ ἈΝ. »"» φ ᾧ» ΕΝ 

ἢν αὐὑρίον (ἧς τὥρωι!, ΤΉ ετέροῦ ὧν 

«“ Ν “ Ν ᾽ ε Ζ ἂΡ 

Οὕτω δὴ οὗτος μὲν ὠχετο, ἡγεμόνω κατωλιπῶν. 
ε Ν Ὁ Ὁ" «ἉἋὡὄὈ ᾿ ε 3 39 -“- 

Οἱ δὲ Μῆδοι παρήσων, ἃ μὲν οἱ μάγοι εφωσαν τοις 

τετὶ5 Ἔχθυ ρ αγ5 ἃ ΘίερἤΔ ΠΟ ἱπ ΠΊΔΥ- ἱπερο ἢ τλᾶ νεγθα καὶ σὰ ὅσλα δυξῖοτε 
Ουε!ῇ. οπυῇ. 

9. ἔλϑης) ἴἰὰ ὕτὸ ϑέλης ῬΠΙεΪ. 
Βτγοάβθι, (στε. Πθθγ εἰ πιᾶγρο ϑιερἢ. 

ἜἜΡΕΣ: δὲ] [τὰ ρῖο σε εχ Οὐ ε]Έ. 
Ζευῃς ; ἐχ εοήοπι εἴ ΡΒΙΙοΙρμο ἀε- 
ἴηάς νυ]ραῖα ΠΊ ὅσου ἄν δεήσοι στρατεύ- 
εἰν σοτγοχῖ ἰάεπι. σοι μο( συσαρατεύσο- 
ἕαε οταῖτίς συεὶξ, αὐ Ταητπα ἤδη 
Ροίξ γάμου. 

ὠμην}] 1τὰ ρτὸ ὠόμην Ουε], ἀεϊηάς 
νῦν δὲ αὐτή σε μοι. ἘΟτγηᾶτη ροοτ σᾶπη 
γοωμέ:ἡ εχ ἢ. ]. ἀηποίαν!ς ΡΟΙΠαχ ἢ. 
:ΟΟ. 

καὶ ἐγὼ] (αβαϊίο καὶ οπιϊῆϊς : ἀδ- 
ἵηἀβ περί σε φαίνομαι (σπεϊῇ, (εὰ σοτ- 
τεξῖογ σὸν ἔεοϊε. 

το. Οὕτω δὴ) ΜΙδὶ ρίαςει Ἰεέξϊῖο να- 

βῖπε Ἑαάϊξ. 2. ἃἀπηοίαϊα οὕτω δὴ οὗπσος 
ἔφη" καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν. 

ἀληϑευομένοις] [τὰ δχ Ὀτὶς σδῦτιδ6- 

115 οοτγεχὶ νυϊσαίαπὶ ἀληϑευόφενος, 
αυοά Ζοπᾶγας ετἰα πὶ Ἰερὶς ἀληθεύων 
ἐγὼ τερείδης : ἀεῖπάε δίδωμί σοι ΘΕ], 
οαπὶ ΠΊΕ Ρ ΠΟ ; οἰάθεπι συεῖϊξ, ἔσσων 
ἀεδθείαγ ῥτο ἔστωσαν. 

κελεύει.) Ηοο ρῥτο ἐκέλευσε αχ ΡΏΠΙΕΙ. 
Οσαε!ᾷ, εἰ Ζοπαγα ἀδάϊι Ζευηςε : ἀείῃ- 
ἀς ἔχοντα καὶ τὰ ὅσλα ΖοηδΓδ5. 

τυόση τις ὁδὸς) Βτοάδθου8 τσόση σις ἡ 
ὁδὸς Ἰερὶ πιδὶαϊΐ, νοῖέτεβ, οἴδάο, ἰ1- 
Ὅτοϑ δοαία. ἀείπάε ἃ ἄν αὔριον Οσ 1, 

11. Οὕτω δὴ οὗτος μὲν] Απίο Ζευ- 
πἰαπὶ εἀεθαΐζαγ, Ὁ μὲν δὴ Γωβρύας. 
Βτοάδουβ σοττὶ αὶ ̓υὔἼεγαξ οὕσως μὲν δή. 
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δὶ ἐξηρηκό- 
κι 7, Ν Ἢ Ἂ ἜΑ ὁ ν -“ ΩΣ 

τες τὴν καλλίστην σκηνὴν, καὶ τὴν Σουσίδω γυναΐκω, ἣ 

Θεοῖς ἐξελεῖν, ὠποδόντες τοῖς μάγοις" Κύρῳ 

καλλίστη δὴ λέγ:τωι τῶν ἐν τῇ ̓ Ασίῳ γεγενησίται, καὶ 

μουσουργοὺς δὲ δύο τὰς κρατίστας" δεύτερον δὲ, Κυαξά- 

ρει τὼ δεύτερα" τοιαῦτω δι ἄλλω, ὧν ἐδέοντο, ἐκπ᾿ληρώ- 

σαντες ἑαυτοῖς, ὡς μηδενὸς δεόμενοι στρατεύωντο. πάώντω 

γὰρ ἥν πολλά. Τ [ροσέλαβον δὲ καὶ οἱ Ὑρκάνιοι, ὧν 12 

ἐδέοντο" ἰσόμοιρον δ᾽ ἐποιήσαντο καὶ τὸν παρὰ Κυαξάρους 

ἀγγελον τὰς δὲ περισσὰς σκηνὰς, ὅσωι σαν, Κύρῳ 

παρέδοσαν, ἃ ὡς τοῖς Πέρσαις γένοιντο. Τὸ δὲ νόμισμω 

ἐφασων, ἐπειδὰν ἅπαν συναχϑῆ, διωδώσειν" καὶ διέδω-- 

Κῶν. 

Ματρο [ϑσπο]. ϑίερῇ. οὕτω δὴ ὁ μὲν 
ὥχετο Θἴ τη οὗτος μὲν᾽ ᾧχετο ΔὨηοία- 

νιῖ, (εἰ. οὕσω δὴ οὗτος ὠχετο σὰτὰ 

400 ἕλοις ῬΒΠΕΙΡΠυΒ. 
ἃ μὲν οἱ μάγοι [τ ΠἸτὶ Οαῦτγ, Βοά]. 

Βυάεηῇῆς εἰ ΡΠ ΕΙρἢα5, υπάς νυ]ρά- 
ἴδλτη, 48. εἴ εἰἴαπὶ ἴῃ (τε, σὰ μὲν 
σιγῇ Ῥτίτηαβ Τα} 1 Θῖορῃ. ἴπ ροῆε- 
Τίοτα Ἑαϊεοπε. Ϊπ Βιαάεπῇ τἀπηθῃ 
εἰ ΒοΩΪ. εἐγαὶ σὰ μὲν οἱ μάγοι. 

σῶν ἐν σῇ] Οὐε!ῇ. λέγεται ἐν τῇ ̓ Α- 
σίᾳ γυνὴ γενέσθαι οὐτῇ ΡΒΠεῖρ πο εξ 
Ζοπᾶτα : [εὖ σοτγεέϊογ σῶν ᾿πίεσγαϊξ. 
Επιᾶπιὶ Βτοάδθθυβ γυνὴ γενέσθαι 6 ΠΠ τὶ 
{15 ἀπποίανϊ.. ΜΙΗῚ δὰ στῶν ἐν τῇ 
᾿Ασίᾳ δα) πρὶ ἀδθετγε νἱἀείιγ γυναικῶν 
ῬΟΙξ ᾿Ασίᾳ Ἰηετοηάμτη. δὴ ροίὲ καλ- 
λίσπη περ]εχὶς οατὰ ΡΠ] εΙρῃο Ζομᾶ- 
185. 

μουσουργοὺς} Τιοσὰπη συϊάδο ἴῃ Πος 
νοσαῦυ]ο ἰδαάανις ΗΟ! ΟΠ8 : 
ἀυταῖ τηος Ὠοαΐϊδημε ἴῃ ἃ Πᾶ. 

δεύσερον----Σεύτερα  ΜΊΏΙ Πδρς νἱτοία 
νἱἀεθαπῖαγ : ὑπ4ε επίπη δεύτερον ὃ 
ΒυΓρίςοΥ Γα Πξ οἱϊτπι Κυαξάρε, δὲ τὰ 
δεύσερα. εἴ Ἔχ οί α νειθ: ἐξελόντες 

νε] ἤπηῖε. ϑεαυεπεῖα ετίᾶ τη τοιαῦτα 
δὲ ἀλλα-τεξαυτοῖς ΤΑΪΏΪ Πἰτη 5. Ὀτενία 
εὐ δογυρία νἱἀσηΐυγΓ εἴς, Κυαξάρῃ 
Ουεῖ. εἰ ΖοηᾶτΓδ8. 

ποιαῦτω δὲ] ἸΠηρΡΤ. σοιαῦτα σε, ἀε- 
᾿ἴπᾶὰς Εάά. ρζγ. ὧν σε ἐδέοντο----ἐνδέομαι. 
Ουο]ῇ, ἑαυτοῖς ἐκπληρώσαντες. ΕΣ εο- 
ἄετῃ νυϊραῖῃ πὶ στρατεύοιντο ΠοΙΓΕΧὶ : 
αυδπηνὶβ ἀσοῦυβ. 8115. ἰοοῖθ ὡς 70Π- 
ἑϊυπὶ ορίαῖϊνο δηποίανεις Ιπάσοχ 
Ζευηϊαηυϑ8. 

πάντα γὰρ] Βτγοάδοαβ Πτογαγη ἴμο- 
ΤΌΤ τσώνυ γὰρ ρτϑοΐογεδαξ. 

Ἐ2: ἐποιήσαντο; σοὶ. σαπΠὶ τηδῖ- 
σὶπα διερῇ. ἐποίησαν τόν. δεὰ ἀϊνετία 
εἢ ταῖϊο Ἰοοὶ 11. 29 τᾶ. δ] αξῖῖνα ἔοτ- 
τὴ Δα θεταγ ; Ποο επὶπὶ εἰ Λό2 γε- 
σεγαπί, ἀοιηάθ παρὰ εχ Οαεϊῇ. εἱ 
Ταᾶγρίης ϑῖερῃ. δοσεῆϊς. Ῥδαΐο δη- 
τεὰ τίσι! πὶ Δηῖς Ὕρκάνιοι (σ 6}, 
Οτλἐ τς. 

διαδώσειν] Ταπίῖηᾶ δώσειν. Θυδ ἀ6- 
ἱποερβ νυΐρο Παῖς ΠἰΌτο διιγίθαῖα ἰε- 
βαπτατ, (ΘῈ πὲ] γοέϊ!5 δάϊου θαπτατ 
ἴπ [το ΡΒ εΙρμὶ. Οαεϊξ, εἰ Βοαὶ]. 
4105 (ξᾳυοΓ. 





ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε΄. 

ὁξικ κὶ ὁ 

οι μὲν δὴ ταῦτω ἔπραξάν τε καὶ ἔλεξαν" ὁ δὲ Κῦρος Ογτυς ἀς 
᾿ Ριράδ Πδΐ 3 κᾺ ἧς Ἃ Ν ΞΖ 7] ὲ ν 

ἐκέλευσε τῶ μὲν Κυαξάρους διαλαβόντας φυλάττειν, οὺς τήθυιὰ οἱ- 
᾿ , Γ γον, ΠΝ πρὶ ἐπα ἀπ εν .Πδξ Δ]109. 
ἡδει οἰκειοτάτους αὑτῶ οντῶς" κῶώι οσῶ δὲ εμίοι δίδοτε, 
«7 “, ΄ ΄ ᾽ 3. δὰ « "ν ς 3 

ἡδέως, εῷη, δέχομαι" χρήσεται δὶ αὐτοῖς ὑμῶν ὃ ἀεὶ 
7, δ 7, ͵7 δέ » , λ 5 

μώλέστα Θεόμενος. Φιλόμουσος θὲ τις των Μήσων εἰπε" 
ὶς ᾽ Ν ο -Ὁ " »“ Ε 7 ΄ 

Καὶ μὴν εγὼ, ὦ Κύρε, τῶν μουσουργῶν ὠκούσως ἐσπέ- 
Ὄ Ἧς » ΕΣ ' «Δ. 2 τὰ 

ρῶς, ὧν σὺ γὺν ἔχεις, ἠκουσώ τε ἡδέως, καὶ ἥν μοι δῶς 
ϑίμι, ΒΝ; 7 ᾿ "7 “»"ΝΜ ὦ, ΕΥ " 

αὑτῶν μων, στρατεύεσιται ὧν μοι δοκῶ ἥδιον, ἢ οἴκοι 
ς Ὗ »“» “. » Ε 

Ο δὲ Κῦρος εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἔγωγε, ἔφη, καὶ δὲ- 
ΐ 7 3, ὔ «“ 2 

δωμι, καὶ χάριν οἴομωί σοι πλείω ἔχειν, ὅτι με ἡτήσας, 

μένειν. 

Ων ς ἷἶϑἢ ς- ᾿ - δ 8. “Ὃ 

ἢ σὺ ἐμοὶ, ὅτι λωμβάνεις' οὕτως ἐγὼ ὑμῖν διψῶ χαρί- 
Ἶ 4 ΘΙ. ε 3 

ζσϑαι. Ταύτην μὲν οὖν ἔλαβεν ὁ αἰτήσας. 

Καλέσως δὲ ὁ Κῦρος ᾿Αράσπην Μηδὸν, (ὃς ἥν ἐκ 

1. οἱ μὲν δὴ] Εαά. ῥτ. ουπὶ Ουεῖξ, δίδοτε] Ζοπαταϑβ δίδοσαι, Παδεῖ, ἰάοπα 
δὴ οπιητιυπέ. 

διαλαβόνταςἿ ῬΙατθυ5 ἰρίταγ {εγ- 
ναπάδπ) ρατγίεπηῇ Ογαχατὶς ἀ6 ρτεάᾷ 
ἀπρειίνιε Ογταβ. [τὰ ἔεγε ν. 1, 29. 
τοὺς δὲ Πέρσας διαλαβεῖν τὰς σκηνὰς, 

τοῖς μὲν ἱπαεῦσι τὰς τούτοις τυρεπούσας, 
σοῖς δὲ τσιζοῖς τὰς σπούτοις ἀρκούσας. 

Ὁπάς ἴῃ ἴπάϊοεπη Ζειης τε νόγ- 
Ῥατα ἀὐγϊδμετε ἰηϊετργείδιας. 84] Ἐπὶ - 
ἀηεν {6 αἀάιάϊῆει, Οειεγαση μι, 
Ιπηρτ. ἢ. 1. διαλαβόντες. 

ἀεῖϊπάςε ἐγὼ οαπὶ ΑἸά πᾶ εἰ δίερῇ. ο- 
ταϊτεῖς ; τεξξας μοῖεα δέχομαι, σὰπὰ 
1015 Βτοάφι, ΡῃΠ]ΠΟΙΡΏΪ, ΑἸάϊπα εἰ 
Βίερῃ, ἀαὶ ρῥγὸ δέξομαι, ηαποά εἴ ἰπ 
1απι. εἰ σε], 

ὁ ἀεὶ μάλιστα) Ἐχ Ἰ᾿ἰὈτῖ5 δὸς. εἰ 
Ουεϊῇ, ἀεὶ δοσεῆηε. 

τυλείω ἔχειν) Οταῖίᾶς ἀεῦοτα Π18]0-- 
τε5. ἀεϊπάς χαρίσασθαι τεαῖα τ ΑἸΠ6- 
ΠΕΡᾺ5 Χ. 9. Ὁ. 433. ὁχ ἴοττίο Οντὶ ἀἐ{- 
ΟἸΡΙ π 6 ̓ ἰῦτο, ἱ 
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4. αν ἢ ο “ ἣΝ Νε ᾽ ὡς 9) Χ 

ΠΕ παιδὸς φυτῷ ἐτωρος, ὦ καὶ τὴν στολήν ἐκδὺς ἔδωκε ΤῊΡ 
ΟΙΠῚὰ Εἴ ; 

. Ν “ Ἂν 3 7, ΕΣ 7ὔ Ὃ 
μι μρῷ ἤν η Μηδικὴν, ὅτε παρῶ Αστυάγους εἰς ΠΕερσὰς ἀπλει) τουτον 
ὉΕ 5 τῆυ-- , , Νξ ἊΣ 5 Ν 

Ἰῖετ, ουῆο- ἐκέλευσε διωφυλόάξωι αὐτῷ τήν τε γυναϊκω καὶ τὴν σκη- 
ἀϊεηάα Ἐν ἐναδον ς ρα αν ; ϑ Γι, ᾿ 
εὐὐμΣ Ὁ 3 γῆν" ἤν δὲ αὕτη ἤ γυνή Αβραδώτα, του Σουσίου" οτε δὲ 
τα Α- τες Ἂν ΥΨ ΟΣ ΤῊ ει Θ᾽ ΩΝ 5ν Ὁ 3 

ταῖρδε : αυἱ ἡλίσκετο τὸ τῶν Ασσυρίων στρωτόπεδον, 0 ἄνήρ ὠὐυτῆς οὐκ 
οὐπὶ δάνες- ᾿ " 7) Ἀ Ξ Ὲ Ν Ν ΩΝ 
ἴὰ5 Οὐταπὶ ἔτυχεν ἐν τῶ στρωτοπέδω ων, ὡλλῶ προς τὸν τῶν Βωκ- 
ἐρταρὶα αἰ- -»“" 7 ν᾽) 7, 593 Σ δὲ ἈΠ Α Ὁ « 

ρυιαῆει ἀς τριώνων βασιλέω πρεσίβεύων ῳχετο" ἔπεμψε δὲ αὐτὸν ὁ 
ΔτΤηΟΓΘ, ἴὰ-ς ; ᾿ ᾿ 3 Ν δ Δ Ὦ -» 
ὅτη]υε 86- Ασσύριος περὶ συμμιωχίως" ξέγος γῶρ ὧν ετύγχωνε τῶ 
νετίας 6] 58 καὶ -- πε ᾿ αν. ᾿ Ἂν 

ἰΠοοῦτας τῶν Βωκτριάνων βασιλέι" ταύτην οὖν εκέλευσεν ὁ Κῦρος 
δεξιαῖς 7 Ἢ ᾿ -, ΕΥ̓ ΝΙ ͵ 

Βγιγῖτα- 4 διωφυλάττειν τὸν ᾿Αρώσπην, ἑως ὧν αὐτὸς λαβη. Κε- 
6 Π δά Ἂ Ν᾿ 2.9 7] 5 ͵ ε Ρ᾿ 5 Ε ἢ 

πε τὴ πῆ λευόμενος δὲ ὁ Δρώσπής ἐπήρετο, Ἑωρωκχκὰς δ ν ἐῴη, ὦ 
γνεεσγθητὶ “- Ν »" . ͵ ῃ οι 79 
οαρίιυγ- Κυρε, τήν γυναϊκω, ἤν μὲ κελεύεις φυλάττειν ; Μὼ Δί᾽, 
τοῖο Ρᾷῃ- Ὁ) ε - . ὰ ΕΠ) ᾽ 3) 5) .«΄, 

ἸΩΥ ἐφ ὁ Κυρος, οὐκ ἔγωγε. ᾿Αλλ ἔγωγε, ἐῷη, ἡνκῶ 
, ἰς “Ἔν Ν ἴν -“ λ ἘΣ ᾽ 

ἐξηροῦμεν σοι αὐτήν Κοωὶ δῆτω, οτε μὲν εἰσήλθομεν εἰς 
Ν Χ “5:59 Ἂς "»-5»" ᾿ ΄ ΕῚ ͵ "» 

τὴν σχήνην αὑτῆς, τὸ πρῶτον ου διέγνωμεν ουτήν" (χαμαί 
ἘΤΎΜΩΣ ος αν ΣΝ 7 »" ϑ ΠΡ 

τε γαρ ἐκώϑητο, ἡ, δδι" οἷν Θερώποιναι πάσωι πέρι ὠυτήν 
Ν 7, « ν » ΖΦ τῇ ἃς 2 "» 2 Εν δὲ 

καὶ τοίνυν ὁμοίων ταῖς δούλαις εἶχε τὴν ἐσϑητω) επεὶ δὲ, 
“" Ψ 7 ΕΣ ς ΄ ͵] 

“νωνωι βουλόμενοι, ποίῳ εἴη ἡ δέσποινω, σωῶσῶς περίε- 
»Ἂ- ΄- ! Ν »-"»ἢ» ΕῚ Ζ Ψ, 

βλέψαμεν, ταχὺ πάνυ καὶ πασῶν ἐφαίνετο διαφέρουσα 
“ Ε ͵΄ ΄ ΄ » 

τῶν ὠὡλλων, κωΐίσερ κωθημένη κεκωλυμμένη τε καὶ εἰς 
ὯΔ ΔΝ ε Ν. ,“"Ὰ ἄννν ᾽ Γι 

δ γῆν ορωσῶ. ἵ δὲ ὠὡνωστήνο! φὠυτὴν εκελεύσωμεν, συν- 
΄ τς ς ,οὦ »" ς » . » ͵7 δ' ᾿Ὶ 

ὠνεστήσων μὲν αὐτὴ πᾶσαι! ὧἱ ἀμιῷ αὐυτήν᾽ διήνεγκε δὲ 

2. τταιδὸς αὐτῷ} ἴτὰ ουπὶ Οσυε], Οαδτγ. εἰ Βοάϊ. τεβίταῖϊε Ζεαης ῥτὸ 
Ατιάθ5. τοπι. ἰΐ. Ρ. 512. ρῥΡῖο αὐτῷ ἐκ 
«παιδό;. Ζοπᾶταϑ ἐκ τχαίδων ὨἨαδεῖ. 

3. ᾿Αβραδότα) Ζεαπε εχ 9αηῖ. 
Οαεϊῇ, εἰ πγάτρῖπα ϑιερῇ, δαάϊάϊ ἂτ- 
τσ! τας ἴῃ ἰΠΠἀ6πὶ εἰ ᾿Αβρωδάφου. 

Σουσίου] ἴτὰ Ῥτὸ Σούσων βασιλέως, 
Ὁπτο; ϑἱηύϑ» ΘΕ Σ πεν μος 
Ζευηδ. 

σὸν «Ὁ»]) [τὰ οὰαπὶ Ουεῖϊῇ, Ζευπα. 
τῶν νυϊρο ; σὸν δῖερῃαπυβ ἀεάϊι. 

4. Κῦρε, σὴν] ΟΕ! ἢ, τὴν γυναῖκα, ὦ 
Κῦρε. 

ἀλλ᾽ ἔγωγε] [τὰ Ἰἰδετς ῬΗΙΠΕΙΡΏΙ εἰ 
δοὰ], ϑδεᾳιεῃς ἐξηροῦμιν ςχ ἰΐθιο 

ἐξηρούρην. 

σαχὺ ττάνυ] Οτε] ἢ. οὐ! τς σάνυ. 
καϑημένη) Θρεγβ πΊ νοσαὈ ] ΠῚ, 

ϑεάξητοτη 41 δηϊδᾶ ἔτη δίῃ 8Πη0-. 
τανεγαῖ, εἀτη]6 ᾿ρίαπι σα (ἀπῇ 8|16- 
βανογαῖ, ηυοα ἀοπ)ληαπιὶ δὉ 8ποὶ}}}5 
αἱρῃοίσετε ποῦ Ροϊμστγίης τη} 1168. 
ΝΠ πιὰ] Γραυσπεα μάθε ἐερᾶγαγς 
εἴ τὰ ἱπτογρτγειαγὶ, ἐὸ τρ 0 αἰ ιησμεόα- 
ἡμγ ἡμοιίε αὐ ἀποιῖς, φωοά φείανετγαί 
Ζείονη, οἱ φαῤμί οομίοίφμε αὐ ἐεγγαῖε 
ἀἰιγισεῤαί. 

9. τᾶσαι α΄ Ουεῇ, ἅπασαι αἱ, ᾿ 



ΤΙΒΕΒ ν. ΟΑΡ. 1. κ5ῇ 

ἐνταῦθα πρῶτον μὲν τῷ μεγέθει, ἃ ἔπειτω δὲ [τῇ ῥώμῃ] 
καὶ τὴ ἀρετῇ καὶ τῇ εὐσχημιοσύνη, μπρῶμ ἐν τωπεινῶ 

σχήματι ἐστηκυίω. Δηλω δὲ ἡ ἤν αὐτῇ καὶ τὰ δώκρυα 
7 Ἂ ἣ Ἂς “» δ ἢ δ 

καταστώζοντα, τὼ μὲν κατὼ τῶν πέπλων, τὼ δὲ καὶ 
᾽ Ν 7 Φύδ, δον τ ὁ ὗ κὐδν {κῃ Ψ"53 ἐπὶ τοὺς πόδας. Ὥς δι ἡμῶν ὁ γεραίτερος εἶπε, Θάῤ- 
ς “ ᾽ Ν ᾿ Ων Ν Ἂ Ν ᾿ δ Ἂς 

βει, ὦ γύναι" καλὸν μὲν γὰρ καὶ ἀγωθὸν ἀκούομεν καὶ. 
Ἄν, . 9, “" “Ὁ Ψ ᾽ “ο΄ 9 Υ̓ 

τὸν σὸν ἄνδρα εἰναι!" γὺν ΜΉΝ εξριφουμὸν ἀνδεί σε εὖ 

ἴσϑι ὅτι οὔτε τὸ εἶδος ἐκείνου χείρονι, οὔτε τὴν γνώμην, 

οὔτε τὴν δύνωμειν" ὠλλ᾽, ὡς ἡμεῖς γε νομίζομεν, εἰ τις 
35) ἣ ΤῊΝ ς "» 3, ᾽ ΆΑ͂ 

καὶ ἄλλος ἀνήρ, καὶ ὁ Κυρος ἄξιός ἐστι ϑαυμάξοσϑαι, 
κα ἘΞ δ Ἂ 3 -“ « ἮΝ - ΕΝ ὲ -ὦ 

οὐ σὺ ἐσὴ τὸ ἀπὸ τοῦδε᾽ ὡς οὖν τοῦτο ἤκουσεν ἡ γυνὴ, 
- ἃ Ά ἥν "7, "Α ἂ.- ὁ 7] 

ταερικατεῤῥήξωτό τε τὸν ὥνωϑεν πέπλον, καὶ ἀνωδύρωτο" 

συνανεβόησων δὲ αὐτὴ καὶ αἱ δμωαί. Ἔν τούτω δ᾽ 7 
᾽ ») Ὰ ρ»" »-σν ωλ -“ »᾿ 2 

εφανη μὲν αὐτῆς τὸ σσλέιστον μέρος τοῦ προσώπου, ἐφάνη 
δὲ ς δέ, ἣν « -“Ἤ Δ Ν ΜῈ 45 9 9) ἢ “ « 

ε ἡ δερὴ καὶ ὧὶ χειρες᾽ καὶ εὖ ἰσιτ!, εῷη, ὦ Κυρε, ως 
2 7 3) Ν -“ Ε -“ »"» μ. “Ὁ Δ 

ἐμο; τε ἔδοξε κῶὶ τοῖς Φλλοις ὥωώσι τοῖς ἰδουσι, μήπω 
-“ ΄Ζ -“ ἜΑ » 7 » 

ᾧυναι μηδὲ γενέσϑαι γυναῖκα ἀπὸ ϑνητῶν τοιαύτην ἐν 
“ Ε ἧς 7 3) ἊΝ ὕ ὅν εν 

τῇ ᾿Ασία" ὥλλὼ τὰντως, εζη, καὶ σὺ ϑεάση ὠύυτην. 
« »“ 3) ἃς 7 Ψ Ν 3 7 

Καὶ ὁ Κυρος ἔφη, Ναὶ μὼ Δία, πολύ γε ἥττον, εἰ τοιαύτη 8 3 3 ) 

ἐνταῦϑα] αητ. ἤδη δάάϊτ. 
[τῇ ῥώμη] ἘΒεξῖς οπηϊταης ΕΠ τὶ 

ῬΏΠ]εἸ. Βοάϊ. συε!, Πεΐποερϑβ τῇ δῃ- 
τε εὐσχ΄. οὐχῖτς (ΕἸ. 

ἑστηκυῖα) Πίος εἰ ἃ σοττεξϊοτὶς 
τηᾶὴὰ ἴῃ Ουεϊΐ. ἃ Ρείτλα εἢ ἐσχη- 
κυΐα. 

καταστάζονασα ] ΟΘτεϊῇ, αὐ ῬΠΠ]ΕΙΡΗΙ 
γετῆο στάξοντα--- κατὰ τοὺς πόδας. 

6. γεραίτερος) Τἰῦετγ Βυάεηῇ γεραί- 
τατος, Πυοα ΟΔπΠΊεΙΆτΙ 5 γογϊς. 

ϑάῤῥει) Ουε!ῇ. ϑάρσει. 
σε εὖ] σε, ἔφη, εὖ 1σητ. 
δύναμιν] [10ὲτ Βτοάθι εἰ Οεϊῇ, 

ἥσσω ἔχοντι δΔἀάαηι ἐχ (οὨοΙο πϑίδ. 
δεά Οσυε!ξ, ρτδοεῖεγεα οὔτε δύναμιν. 771- 
ξογεῖ «ἰγιίε Οὐυγὶ ἰηϊεγργείδιγ 
Ὑν εἰκε. 

καὶ ὃ Κῦρος] ΑτιοΌ Τα πὶ ἢϊο εἰ ἀ6- 
'ποαρβ8 8πιε ὠπὸ φουὸς οταῖϊτς Οαεϊ, 
ροῖεξα ὡς οὖν τούτον (υεἰϊξ, τἀ οοτζε- 

ἔλυπι : 
Ἑάά. Ρὑγ 

τυέπλον] ιάς δηποιϊδιϊοπεζη δά ἰἰ]. 
ἀϑανϑὲ 

γ. αὐτῇ;)] Οπλτῖῖς πε]. εἰ ἰδεῖ 
ΡὨΠΙΕΙ. 

ἐμοί σε] Ζευαπε εχ Οπεϊῇ. ἔκοοι γε-- 
ἅπασι ἀδάϊτ : ρϑυ]ὸ δηῖθα ἔφη (σπεὶϊξ, 
οσυτὰ 7 απτῖπᾶ οτηϊῆε. 

γυναϊκα---ποιαύτην) Οπε]ῇ, γυναῖκα 
οτηΐτι, Ματρὸ ϑιερῇ. γυνὴ -- τοιαύς. 
τη. οι Ποεῖ ἴῃ Ουεῖῇ. εἴ ἃ ρῥτὶπιᾶ 
τλη φσοιαύπη, [εἀ οοττεδὶα πη΄ τοιαύ- 
τὴν. ὕσταηαεο ᾿εξὶϊο Ὀὲπε Ὠδθεῖ, φῦ- 
ναι εἰ παίαπι εἴ7ε, γενέσθαι, δι ἐκ- 
Μιηξε. 

ϑεάσῃ} ῬΠΙεὶ. ᾿ἰρεν εἰ Ουε, ἀὐκέ 
σα. 

8. τοολύ γε ἧττον] ϑοίίσας ϑεάσο-. 
αι. ῬΙαϊατοῃ 5 'ἀ6 Ουτιοῆταῖε ἢ. ], 
τείριοἴεης : οὐκοῦν ἔφη, διὰ τοῦτο μᾶλ- 

ἀεπίᾳας τοερικατεῤῥήξασό γε 
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5 ε7 Ν Ζ ᾿ 3 ς 7ὔ 4 ; ἐστὶν, δίων σὺ λέγεις. Τί δαί; ἔφη ὁ νεανίσκος. Ὅτι, 
9 5 Ν ἊΝ ΕἾ 7 “ ΤΡ ΎΨ: 2 “- 

ξῷη, εἰ γυνὶν σου ὡκούσας, ὁτε κωλή εστίν, ἐλθεῖν πει-- 
τ“ Ἢ 2 7 ὩΨ ψὕ ΄ 

σϑήσομωι ϑεασόμενος, οὐ ττάνυ μοι σχολῆς οὔσης, δέ- 
Ἀ ἣν “ 5 Ψ [εἴ Σ τ Ὁ Ἂς 

δοικω, μῆ σολυ ϑᾶττον ἐκείνη με αὖϑις ἀνωπείσή καὶ 
Ψ ᾽ἅ »“-ἅμ" 3 Ά, ᾽ ὃ 3 ΄ πάλιν ἐλθεῖν ϑεασόμενον" ἐκ δὲ τούτου ἴσως ἂν ἀμελή- 

οσας, ὧν με δεὶ πράττειν, καϑοίμην ἐκείνην ϑεώμενος. 
Ε 7 ἰεὺ ψ ἐν 

Καὶ ὁ νεανίσκος ἀναγελώσας εἶπεν" Οἴει γάρ, ἔφη, 
Κ᾿ »ν» « ΩΝ “ 7 5 Ζ΄ » 7 νὰς 

ὦ Κῦρε, ἱκανὸν εἶναι κάλλος ἀνθρώπου ἀνωγκάζειν τὸν 
Ν 7 7ὔ δ Ὗ ΄ » ΄ 

μὴ (βουλόμενον πράττειν πταρὼ τὸ βέλτιστον; Εἰ μέντοι 
“ 3) “ 2 ἤ ᾿ ἊΝ 5.1 Τὴν ε ᾽ 

ιοτουτο, εᾧη, οὐτως ἐπεῷυκει, τωντῶς ὧν ἡνώγκωζεν ομοίως. 

11] 

Ὁράς, ἔφη, τὸ τῦῦρ, ὡς πάντας ὁμοίως καίει; (πέφυκε 

γὰρ τοιοῦτον) τῶν δὲ καλῶν, τῶν μὲν ἐρῶσι, τῶν δ᾽ οὔ" 

καὶ ἄλλος γε ἄλλουι ᾿Εϑελούσιον γὰρ, ἔφη, ἐστὶ, καὶ 
ἐρῶν ἕκώστος, ὧν ἂν βούληται. Αὐτίκα δὲ οὐκ ἐρδὲ 

ἀδελφὸς ἀδελῴης, ἄλλος δὲ ταύτης" οὐδὲ τπατὴρ ϑυγα- 
Ν ἡμ 7 Ἂς Ἂς 

Καὶ γὰρ Φόβος καὶ νόμος 

Εἰ δέ γ᾽, ἔφη, νόμος τεϑ εἴη, 

τρὸς, ἄλλος δὲ ταύτης. 

ἱκανὸς ἔρωτα κωλύειν. 
ς Ἔ ΕῚ ͵΄ Τ᾿ Ὁ Ν Ἂν Ρ. ἣν » 

μη ἐσϑίοντως ΜΉ τδεινην, κώι μὴ τοινοντῶς μιῇ διψῆν, 

μηδὲ ῥιγοῦν τοῦ χειμῶνος, μηδὲ ϑάλπεσϑωι τοῦ ϑέρους, 

λὸν αὐτῆς ἀφεκτέον. εἰ γὰρ ὑπό σου 

τυεισϑεῖς ἀφικόμην τορὸς αὐτὴν, ἴσως ἄν 
με πάλιν ἀναπείσειεν αὐτὴ καὶ μὴ σχο- 
λάζοντα φοιτᾷν ϑεᾶσϑαί τε καὶ τσαρα- 
καϑῆσϑαι τοροΐμενον ττολλὰ σῶν σσιουδὴς 
ο«ἰξίων. 

κί δαί] Θυε!. τί δ᾽, Βτοάδθιις τί δὴ 
οοττρεῦαῖ. 

εἰ νυνὶ] [τὰ Ἰ|Όθεγ ῬΏΙ]ΕΙρἢΪ εἰ σε], 
νΌΪρΟ καὶ νῦν σοῦ---εἰ τοεισϑήσομαι ἐλ- 
Θεῖν, 

οὐ τσάνυ] ΘΕ]. οὐδὲ πσάνυ. 
ἰκείνη με] Οαε!ῇ, οπηῖτῖ με. Ρ]ὰ- 

τὰτομα5 αὐτὴ ρμῖο αὖὐδες Ἰεριε ἢ. 1. 
νἱἀοῖατ, ἰάεπι εἰἰαπὶ νογῦα οὐ τσώνν 
μοι σχολῆς οὔσης ἴῃ Αἴτετο οοἱο ροίξ 
Θϑεασόμενον φοῇία τερετὶῆς νἱάετατ. 
Οεγίε αἰϊεγαπὶ αἴταπη ἰθξϊοπετη τέ- 
{ρίοϊε δά αϊίαπὶ θᾶσσον. 

9. ἀνθρώπου) Βτγ]. ἤπρτ. ἀνϑρώ- 
πῶν. ἀφίποερῳ βουλόμενον ταοιεῖν τὸν μὴ 

βουλόμενον ποιεῖν ΟῸΕΙΠ, {πὰ τηᾶγρο ἰῃ 
Ἰοοὰ πὶ ῥτίογὶ5. βουλ, Τα βίταῖς ἀναγ- 
κάξειν, 

φοῦτο, ἔφη) πε], ἔφη ποῦσο, 
10. Ὁρᾷς) [τὰ ργὸ ὅρα ᾿ἴθεγ ΡΏΠ]ε]- 

ΡὮὨΙ ; Βοάϊ]. εἰ πεῖ. ἀοὶπήάς ποιοῦτο. 
τῶν καλῶν (σπε]ῇ. (πὰ οοτγεέϊοσ σοιοῦ- 
τον ἴεοϊζ εἰ δὲ ἱπίεγαϊτ. 

ἐσᾷ . Ηοὺ ἴῃ Ομε]ξ, νει πὶ οοττγο- 
ἔϊογ δα !άϊι. 

Αὐτίκα δὲ] σε! ξ, αὐσίκ᾽ ἔφη. Οετῖα 
δὲ ἱτηροττα υπὶ Ε : πηδ}}πὶ ἰρίταγ δὰ 
6}ὺ5 ἰπ Ἰοσο τεροόπεῦθ. ὕοῃηϊιγαγι πη 
ρα Ρετγίαβ εἰ Ἔβυριϊοβ ἰῇ τηογὶθυς 
τοσθρίατῃ [πε οΘοηῖτα ΧΕ πΠορ ποηΐθηιὶ 
τόπο Βτοάφιι. 

Φόβος καὶ νόμος] ἱ. Ε. φόβος «οὔ νό- 
μου, Δαῖϊ νόμος καὶ ὃ τοῦ νόμον φό- 
βος. 

11, σοῦ ϑέρου:] Αητε (ΔΗ). τῷ" τοῦ 
9. εταῖ ; αυοὰ οοττεχὶς Βτοάδου9. 
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2 Ν 7 } , ᾿: 

οὐδὲς ἂν γόμος δυνη εἰη διαπράξασϑαι ἀνθρώπους 
“Ὁ (9. Σ 7 - δξ ͵7 »“ 

ταῦτω πείθεσθαι πεφύκασι γὰρ ὑπὸ τούτων Ἀρώτει- 
ὶς 5Ξ5.ϑ»,.»ν 2 ᾿ 2 - ο» "-“-- 

σϑαι. Τὸ δ᾽ ἐρῶν ἐϑελούσιόν ἐστιν᾽ ἕκαστος γοῦν τῶν 
᾿ς κα΄. αἱ “ « Σὰ ͵ Ἷ ἜΣ καϑ' αὑτὸν ἐρῶ, ὥσπερ ἱμωτίων καὶ ὑποδημώτων. Πῶς 13 

ἐἶἾἮἾἙ 3} -“ αὶ Ἃ ᾿ ΣΎ ΝΣ 3 »"" 9 

οὖν, ἔζη ὁ Κυρος, εἰ ἐθελούσιόν ἐστι τὸ ἐρωσϑήνωι, οὐ καὶ 
Ὁ 2 . ΄ ΕῚ -. ΣΎ Υ), 

σαύσασϑαίϊ ἐστιν, ὁτῶν τις βούληται ; Αλλ εγω, εῷη, 
φὰ ὴ, Ζ δον. 7 Γ᾿; Ν 

ἑώρωκω καὶ κλαίΐοντως ὑπὸ λύπης δὲ ἔρωτω, καὶ δου- 
͵7 3 "»Σ“ 3 ΄ 7] Ὗ 

λεύοντώς γὲ τοῖς ἐρωμένοις" καὶ μώλω κοωκὸν νομίζοντας, 
΄,Ἵ »»κν - 7 7 ᾿ς - 

πρίν γε ἐρῶν, τὸ δουλεύειν, καὶ διδόντως γε πολλῶὼ, ὧν 
ΕῚ ΄ 3 αἰὟξι ΄ , » ν, 7 

οὐ βέλτιον αὐτοῖς στέρεσθαι" καὶ εὐχομένους ὥσπερ καί 
γ “4, τὶ ἣν Ν ᾽ . ΩΝ. “4 τινος ὡλλῆς νόσου ἀπωλλωγήνωι, καὶ οὐ δυνωμένους μεέν- 

2 ͵ “ Ὺ ὰ ᾿ς 3 ΄ 

τοι ὠπωλλάττεσθωι, ἀλλὼ δεδεμένους ἰσχυροτέρως τινὰ 
3 ᾿ 7 Ν 5 δὺ 5 22, ἣ Π Χ “» ς δὲ 

ἀνώγκή, ἡ εἰ σιδήρῳ εθέθεντο. ὠρέχουσι γοῦν ἑωυτοὺς 
»" Ὶ ἐξ Ἂς , Ὁ ς -ο“᾿ τὰ" 

τοῖς ἐρωμένοις πολλὼ κωὶ εἰκή ὑπηρετουντῶς᾽ καὶ μέντοι 
2. Ὁ 5 }.: Ε] “ “» » 3) 

οὐδ᾽ ἀποδιδρώσκειν ἐπιχειροῦσι, τοιαῦτω κακὼ ἔχοντες, 
5 Ὁ “ ἢ τὰ »Ἶ ᾽ »᾿ ᾽ 2 

ὠὡλλὼ καὶ φυλάττουσι τοὺς ἐρωμένους, μή τῦον ὠπο- ὃ Γ 
δρῶσι. 

ΨΥ, » Ὡ» Ν »“ . Ὁ ἈΝ 9) 

Καὶ ὁ νεανίσκος εἶπε τίρὸς τωυτῶ ἸΠοιουσι Ὑῶρ, ἐφ, 13 
»Ἥ 8. τὰ, δέ « “ ») ; γ Ἂ ΓᾺΡ 

ταῦτα" εἰσὶ μέντοι οἱ τοιοῦτοι, ἔζη, μοχθηροί" διόπερ, 
᾿ς Ν “7 Χ “ας « » ,, » 

οἰμῶι, καὶ εὐχοντῶΨ μὲν Φει, ὡς ὥϑλιοι ὄντες, ὠποϑα- 
»“., δ 2 » »ρ»ο »΄οὋ“Ὃντ᾽ ΕῚ , Ἂ Ὺ» ὦ μὴ 

γεν" μυρίων δὶ ουσων μήχωνων ὡπῳωλλωώγής τοῦ βίου, 
3 3 7 ἐ εὐ λον τῇ ἴον Ἀ " 

οὖκ ἀπαλλάττοντωι. Οἱ αὐτοὶ δέ γε οὗτοι καὶ κλέπ- 

[εαθ 5. σινὴ γα (πε], εὲ ῬΏΠ]6]- διαπράξασϑα,.] ΘΕ]. --τξεσθαι ταῦτα 
“. ὠνϑρ. ἀξίηαε ὑπ᾿ αὐτῶν κρατεῖσσωι 
Δαηιίηα, [Πηρτ. Β τυ]. 

γοῦν] (εἰ ξ, γὰρ αρτα ἔοτ. οὖν. 
12. ἐρωσιλῆνα.) Γλθετ Βτοάεθὶ ἐρᾶσελαι 

οὐκ ἄν τγαύσασϑο:. ' 
τσρίν γε] (ΞΘ. γε Οτ τ1Ὲ, 
ὧν οὐ βέλτιον) 1. ε. ὧν οὐ σα. βέλτιον. 

Θυειῖ, διδόντας γε ὧν τοολλῶν οὐ β. 
ἕεὰ τηδτρο διδ, γε τυολλὰ, οὗ β. αὐτοῖς, 
εὐ ἱπ ἡ πτῖπα, δὶ μοῦ βέλτιον Δα αϊ- 
ἴὰτ ἦν. Βτιοάδραςβ ὧν οὐ βέλε. σοττεχίτ. 
Ὑ εΚε Ομ, Ἰεξιϊοπεπὶ ἱπῖθγρτεῖα- 
τοῦ ἀὲ σοΐῖα, ἐκείνον, '. 6. ὠντὶ ἐκείνου, 
“" βίλτ. ποθὴ ἱπερῖα "τ 

ἄλλης] ΟὈε1Ὲ, ἐλ, φιοὸς, αἴ ΡΒΠΠΕΙ, 

ΡΏυ5. ροῖεᾶ εἰ ἐν σιδήρῳ (σαε]ῇ, δε 
ΡΠΠΕΙ. 

ὑσηρετοῦντας) [1 συπὶ ΒίεΡἢ. πε], 
ῬΙῸ ---οὔγτες. 

οὐδ᾽ ἀσποὸ.] ΤΖαηῖ. οὐκ ἐκδιδ, ΑἸ, 

οὐκ ἀστοδ. σοττεχὶς Βτούφεαβ. ϑεαθεης 
σοι ὉΤῸ πον ἀξαϊε ἰθεγ Βτοά, εἰ (σπεἰ {, 
οὐτα ΡΒ ΙΡΠΟ, 

13. διόπερ) [ἴὰ βτοάδβει 1106 τ ρῥῖὸ 
ὅπερ ΤὩϊ. Πηρτ. 

ὡς ἄϑλιοι] ὡς οτηῖϊτ Τ απ, ΠΠΏΡΥ. 
αἀάϊαάϊς Βτοάξουβ. αἰεὶ σε]. 

οἱ αὐτοὶ) Βτγ]. [ἤηρτ. αὐτοὶ οτηϊν 
ΠΝ (εημεπς ἔφη δε ΡΏΣεΙ, 7ιης. 
συεῖ, 

8 
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τεῖν ἐπιχειροῦσι, καὶ οὐκ ἀπέχονται τῶν ἀλλοτρίων" 

ἀλλ᾽ ἐπειδάν τι ἁρπάσωσιν ἢ κλέψωσιν, ὁρῶς, ἔφη, ὅτι 

σὺ τρῶτος, ὡς οὐκ ἀναγκαῖον τὸ κλέπτειν, αἰτιῶ τὸν 

κλέπτοντα, καὶ ἁρπάζοτω, καὶ οὐ συγγιγνώσκεις, 

14 ἀλλὰ κολάζεις. 

ἀναγκάζουσιν ἐρῶν ἑωυτῶν, οὐδὲ ἐφίεσαι ἀνϑρώπους, 

«“ “4 5) «ς Ν 3 

Οὕτω μέντοι, ἔφη, καὶ οἱ κωλοὶ οὐκ 

ὡν μὴ δὲ" ὠλλὼ τὼ μοχϑηρα ἀνδεώπερη πωσῶν, οἴμαι, 

τῶν ἐπιθυμιῶν ἃ ὠκρατή ἐστι, κάπειτω ἐῤαπῷ αἰτιῶνται" 

οἱ δέ γε καλοὶ κογωϑθοὶ, ἐπιθυμοῦντες καὶ χρυσίου καὶ 
“ἢ 5 “Ὁ " “" “ « 7 

ἐσσστῶν ἀγαθῶν καὶ γυναικὼν κώλων, ὁμῶς ὡπώντων 
7 « ͵ὔ ψ} Σ ΄ “ ΄, ἂἶζ 

τουτῶν ῥωδ ίως δύνανται ἀπέχεσθαι, ὥστε μῆ ἅπτεσθαι 
᾿ς ΚΣ Ἂ Ν 7 γ ΓΝ: 953) 7 ς 

15 αὑτῶν τώρ τὸ δίκαιον. Εγων οὗν, εῷη, τωῦυτήν εωρα-- 
Ν Ν ᾿» .Ὁ Ἃ Ὁ «“ 7] ͵ 

κως, καὶ τῦώνυ μοι κωλὴς δοξάσης εἰγῶ!, ὁμῶως παρὼν σοί 
Σ Ἀρ ψ Ν 7 Ὡν νο. ΄, ἠ 3 

εἰμι, καὶ ἐππεύω, καὶ τὠλλῶ τῶ ἐμοι τροσήκοντο ὠπο- 
ὡς: Ν ᾽ 3 ς “" ", ὃς “ 

ιότελω. Ναὶ μὼ Δί᾽, ἐφὴ ὁ Κυρος᾽ ἰσως γαρ ϑῶττον 
ἐν » ἌΝ ΩΣ ὑγ Ψ ς 5) "ἢ 7 ᾿ 

ἀπήλϑες, ἢ ἐν ὅσω χρόνῳ ὁ ἔρως τεῷυκε συσκευάζεσϑα: 
37 ἐς δ ᾿᾿ Ὰν- τς ἐν - ἧς 

ἄνθρωπον. Καὶ ὥυρος γάρ τοι εστι Θίγοντω μὴ εὐϑὺς 
Ψ ἘΝ πο τα 3 5: ὅλ νΝ 3 7 “ Ν 

καΐεσϑ αι, καὶ τὰ ξύλω οὐκ εὐσὺς ἀναλάμπει" ὁμῶς δὲ 
9 “7 (ς ἡ κε « 27 ᾿ Χς 

ἔγωγε οὔτε τυρὸς εκὼν εἰνῶι ὄπτομῶι, οὔτε τοὺς Κωώλους 
5 “»Ἥ » ἈᾺ Ὥ ͵7 3, ἜΣ 5 " 3 

ἐσόρω. Οὐδὲ γέ σοι συμβουλεύω, ἔφη, ὦ Αράσπα, ἐν 
"»“ “ν ΕΝ Ἂ, 327 ᾽ “ ξ ΝῊ Ν »“ 

τοις Κῶώλοις εν την ὄψιν ἐνδιατρίειν' ὡς Το μὲν ζσυῤ 

ὃς ε Ἢ 7 

τοὺς ὠπτομενους καίει, 

ὡς οὐκ) Οπε!, ὅτι οὐκ. Ὠιῖοῖῖ ὠναγ- 

καῖον, ααοα ν᾽ πὶ σορεπαάι! ἃ παῖατὰ ἰἢ- 
Ππίυτὰ Παῦδεῖ. 

14. οἱ καλοὶ] Ουε!, οἱ καλοὶ καί. 
ἐσιδϑδυμιῷν] Ατιϊσα απ) τῶν εχ (σε. 

ααά!άϊι Ζειπε. 
ἔρωτα ] ἔχ ΡΒΠΟΙΡΕΪ ΠΌτο εἰ πε], 

"Ἔρωτας ἀεάϊι Ζευπα. 
οἱ δέ γε] Ἐχ Ουε!ῇ. γε δ άϊάϊι Ζ. 

Ιεθ 8 ΓΑ τὰν οὐ (αε] , 
15. μοὶ καλῆς) Ουε]ῇ, κ, δοξάσης 

μκοι. ἴῃ Δι πτῖπᾶ εἶνω, εἐχοϊαϊε. 
διωως} Εκ Οσυεὶξ, εἰ ΡΏΠ]ΕΙ. καὶ δά- 

αηχῖς Ζεαπε. 
τὰ ἐμοὶ) συεῖ, σὰ «παρὰ σοὶ, αἱ 11- 

τὶ Βτοάφὶ : [εἀ οοττοέϊογ ρο τἄλλα 

᾿ Ν 32. 

δὲ καλοὶ καὶ τοὺς ἄποθεν 

σὰ τος τα μσι. 
τό, γὰρ] Οὐ], οαπ τε, αὐ ἀεϊπ ἄς 

ὃ ἃπῖε ἔρως, ϑοηιϊοηβ συσκευάζεσίγαι 
εα σοΥγ ῥογε εἴ αμξεγγες αὐ τηῦπεὶ (ἃ- 

τοτάτγι5, τὰτὰ Πρηϊβοαίίοημα. [Ιῃ 
Οσυεὶν, ἃ ρεῖπτα τπᾶπὰ Πιηρίεχ σκενώ- 
ξεσϑαι ε(ἰ. ἀεῖπάς ἐσιδέγοντα αῃῖ, 
Ιἄπρτὶ Βτν]. σοττε σις Βιοάδουβ. 

οὔτε τσυρὸ:}] ἴῃ Οὐ]. οὐ τυυρὸς ἃ 
τιμᾶ πάπα εγᾶΐϊ ; ἰάδπι ἀεῖπαςδ εἰσ- 
θφῶ- 

οὐδὲ γε σοι] αηΐ. γε οπλϊτξ, εὲ ἀ- 
ἴποορϑ. ἐᾷν. Ῥοῆεα διατρίβειν ΟΕ], 
ει ᾿Αράσπη. 

ἁπασομένους} ἘΠ αϊάτοπα5 ἀρυὰ ϑίο- 
θοαὶ Τίς. 64. ἁψαμένους Ὠαῦεῖ. [- 

β 
β 
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᾽’ ς 7] ῳ “, "»»»9, : 7 Α͂ 

ϑεομθευς υφωώπτουσιν, ωστε οἰϑεσθαι τῳ ἐρωτι. Θαρ- 17 

ῥεί, ἔφη, ὥ Κῦρε, οὐδὲ, ἢ ἡν μηδέποτε παύσωμαι, ϑεώμε- 

γος, οὐ μὴ κρατηϑῶ, ὥστε τυοιεῖν τι, ὧν μὴ χρὴ ποιεῖν. 

Κάλλιστω, ἔφη, λέγεις" φύλαττε τοίνυν, ἔφη, ὥσπερ σε 
Ὰ ᾽ -“ “ὦ », ὃς ἣν ἧς ΄ 

κελεύω, καὶ ἐπιμεέλου αὐτής᾽ ἰσὼς γὰρ ὧν κ͵ὠὶ σσῶνυ 
ς »-»"ὦ ΕῚ », ΄ .« ε Ἅ ΄ ᾿ ἣΝ “ 

ἥμιν εν κωιρω τι γένοιτο αὐτή ἡ γυνη. Ἴτε μεν δὴ ταῦ- 18 
Ἴ γ᾿ 

τῷ εἰπόντες διελύθησαν. 
ε Ἃ 7 τ Χ Ἐν ῬΩ ς Ὁ»Ἡ Ἂς 

Ο δὲ νεανίσκος, ἅμω μὲν ὁρῶν ὑπερκωλλη τὴν γυ- 
» τ ΔᾺ » λ Ν " 7 -:-“ 

νώτου, ὥμμὼ δὲ οἰσ) ανόμενος τῆν κωλοκογωνίων φύυτης, 
« ᾿ ᾿: » αὐ Ν, Νὰ το ΄ ο. ». 2»ῳ.ν 
ἅμω δὲ θεραπεύων αὐτὴν, καὶ οἰόμενος χωρίζεσθαι αὐτῆ, 
« Ἂ ᾽ - 2 ᾽ Ἁ εὐ σ 3 δὲ 05 

ὔμω δὲ αἰσθανόμενος οὐκ ὠὡχώρίιστον ουσῶν, ΦλᾺλ ὠντε- 
᾿ ᾿ς" "»ν ς ἡ » »"» ς Η ν »2' 

πιμελουμένην διὼ τῶν αὑτῆς οἰκετῶν, ὡς καὶ εἰσιόντι εἴη 
᾽ ἃ, - »,; Ν ᾽, 5 ᾿; ς ἈΝ 

αὐτῷ τὰ δέοντα, καὶ, εἴ. τοτε ἀσϑενήσειεν, ὡς μηδενὸς 
Ν ΄ 2 ͵7 Ξ, ΩΝ 5" ἮΝ: ἰδὰ 

ἂν δέοιτο ἐκ ππιώντων τούτων ἡλισῖκετο ἐρωτι, Καὶ ἰσως 
ΑῚ Ἂ- 5 »"Ὕ ἂ Ν «“ 

οὐδὲν Θαυμαστὸν ἔπασχε. Καὶ ταῦτα μὲν δὴ οὕτως 
» 7] 

’ 

ἐπράττετο. 
Ψ»ὄ Ν Π -Ὸ- 2 Ν Γ᾿ Ε ς “οα΄ 

Βουλόμενος δὲ ὃ Κυρος εθελοντὼς μένειν μεϑ εὠὐυτου 10 
Ογτας ἄς 7 '; ᾿ 

τούς τε Μήδους καὶ τοὺς συμμάχους, συνεκάλεσε πάντας Ὀεϊῖο ρετ- 
» » ᾽ Ν - απο 

τους ἐπικοωιρίους" ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξε τοιάδε" "Αγ- 20 Τεπίας 
Ἔχρίος- ΠΥ Ἂς 7 ς 7 δ Ν δ΄ ΡΩ, 5 

δρες Μῆδοι, κοὶ τσῶντες οἱ παρόντες, ἐγὼ υμῶς οἷδον στῶ - ταῦ Μεάο- 

αἰσθανόμενος} [{ὰ ΘΕ], εὲ ῬΏ11ε]. 
Ρῖο αἰσϑόμενος. 

ἄετιλ Ὠυϊὰβ ἰοοὶ πηεπηϊηῖς ϑυτηροί, 
Θυφῖ. ν. 7. πιοηεηῖα Βαπηκεπῖο δὰ 
ΜΘ ΘΙ ἢν 019. 

ὑφάσπουσιν)] Ουε!. γε δάαϊε: 
101 σοτιεέζοτ ροΐξ γε Ἰη!Ἐ τυ ϊῦ, 

17. ϑάῤῥει, ἔφη] Ἑα4. ρτ. ἔφη Οπηῖε- 
ται. 

οὐδὲ, ἢν] Ουεῖῇ. οὐδ᾽ ἐὼν μηδέποτε. 
ἙἘαά. νεΐεγεβ μηδεπώποτε ἀΔΏϊ. 

οὐ μὴ] Ουεῖξ, οὐ μήν. ἀεϊπάε ἔφη 
Ῥοίξ σοίνυν οὐῖπὶ {πητ|πὰ. ἐσπημέλου 
φροῖῆδα πιαϊθθας ΕἸ(οἤοτ. 

καὶ ττάν")] Οορυϊάτῃ εἴ εξ]! η8 τὸ 
ΟτΩ τες συεὶῇ Ιηΐτγα νἱ. 1. 38. εἰ γὰρ 
γένοιτο, ὅσι ἔγω σοὶ ἐν κωιρῷ ἂν γενοίμην 
αὖ χρήσιμος. ϑεὰ ΕἸ Ομ ες εχ ΟΕ]. 
ἴσως γὰρ τυάνυ τεαῖυϊϊτ, Ὧδ Ἰεξϊίοπε 
Ἰρίᾳ νιάς δά νὶ. 1. 28. 

18. ὑπερκαλλῆ) Μᾶτξο ϑιερῇ. εἰ 
(υεὶῇ, κωλάν. 

«“ 

στε 

αὐτῷ) Ομ σε], οὐ) ΓΩΔΤΡΟ 
εἴ 71υπ|. Βα ΕΘΠΕ εἰ οἷόν σε, εἰ, αὐτῷ. 
Βτοάδοὶ ᾿ἸΌΘΥ εἰσιόντι σε εἴη αὐτῷ. Τπ 

(πε! ἢ, ρτὸ ὠντεπικελουμένην ἃ ῥΥτηᾶ 
τηδηα Τστιρῖαπὶ εἰ ἤτηρίεχ ἐσιμελου- 
Ἐπ ον 

ὧν δέοιτο] 7απτ. ἄν οταῖτς, Θεηθεης 
τούτων ἴῃ (ΕἸ. σοττεέζοτ δα 161. 

19. ἐθελοντὰς) Βάάα, Οαῇα]. Βτνυὶ. 
ψγεϊῆαπα, Η τοδί ηἶ, δὲ Προ Οαείξ. 
ἐϑέλοντως ῬτερὈΕηΐ, 

ἐπικαιρίους} τὰ τεέϊε δίερῃ. σοτΓ- 
τεχῖς Τοτρταταπη Βα, ρυ. ἐπικαίρους 
εἴ ἀοσαὶε ἰητε!} οὶ “ογρμῖγος γεύως ἀρορ- 
4115 εἰ δοηβοίοπαῖς ποροΥς Ἰεοηεος 2 ΑἿἹςῚ 
ἐος ἰα!ρὲ }ογε οῤῥονίμηος : εἴ (δτηετα- 
τὶ. νοῦς ἢ, 1, σὸς οῤῥογίηημμ ὀ[ 6 

- ροηδηϊγε σογυοοαίφς. 

5.2 



δόο ΟΥ̓ΕΙ ὈΙΒΟΙΡΙΙ͂Ν ἄὲ 

τῸΠῚ εἴ [ο- Φῶς, Ὁ ὅτι οὔτε χρημώτων δεόμενοι σὺν ἐμοὶ ἐξήλθετε, οὔτε 
ΟἸΟΓΙ ἢ νΟ- 
Ἰαπίδίε Π, 
ὉΠΓΓᾺ ΠῚ {6- 
σὰπὶ πηᾶπδ- Κδὲ τοῦτο χῶρι 

ΤῈ νε- 
Ἰιηῖ: 
4] ο- 

Κυαξάρει νομίζοντες τοῦτο ὑπηρετεῖν᾽ ὠλλ᾽ ἐμοὶ βουλόμε- 

ΠΝ 3 3 Ζ7Ζ 

αἰ ϑοὶ κινδυνεύειν σὺν ἘΜ ἡϑελήσατε. 

ίξεσϑαι, καὶ ἐμὲ τιμῶντες, καὶ γυκτοπορεῖν 
ἤ Καὶ χάριν τούτων 

τοηες μαυὰ ἔγῶ ὑμῶν ἔχω μέν, εἴ γε μὴ ἀδικῶ, ἀποδιδόνωι δὲ οὔπω 
ἀητοῦ 

τείροπήεδηϊζ, 
1ε ΔῸ δοὸ ποὴ 

εἴς αἰίοεί- 
ἔα το. 

“Ψ ς ἴω . 3 ο 3 » 

γῶστε καὶ ὑμᾶς ἐμὲ εἐπωννέν. 

ἀξίαν δύνωμειν ἔ ἐχειν μ0ὸ: δοκῶ. Καὶ τοῦτο μὲν οὐκ αἰ- 
7 - Ἂν. Ν ἃ ΄ 5. Νθ ἵν ΕΣ ων 

σχύνομναι λεγων" τὸ δὲ, Ἢν μένητε ῶαρ εμϑοὶ, ἀποδώσω, 
ΞΟ ΝΕὰ .“ “»Ἥ ᾽ ἈΝ Ε -» ὅλ... 

ἐὺ ἰστςξΕ, 0Τί τοῦυτο οὐἰσ᾿χυνοίμιην ον εἰσειν" νομίζοιμι γαρ 

3 ', ὍΝ ἊΣ ᾿» »᾿ - “ΨὝ ς » Ἂ δι 

εμῶυτον εοἰκεένώι λέγοντε ταυτῷ ἐνεκῶ τοῦ υμῶς ἐθέλειν 
-“ δι Ὁ ΄ 5» Νὲ τὶ ͵ τῇ μᾶλλον τηαρ᾽ ἐμοὶ κατωμένειν' ἀντὶ δὲ τούτου τώδε λέγω" 

ΕἸ Ν ΄“"ς ς« » ΝΟ 4 5 7 Ζ 7 

ἐγὼ γὰρ ὑμῖν, κῶν ἠδὴ ἀπίητε Κυαξόώρει ποειϑόμενοι, 
ν “, 2 '΄ς μᾷν ] «“ Ὁ 
ὅμως, ἥν τί ἀγαϑὸν πράζω, πειράσομωι οὕτω τοοιεῖν, 

Οὐ γὰρ δὴ αὐτός γε 
ΕΣ 2 -ς ΘΝ ἧς 7 ΄ς « ᾿ς ΄ 

ὥπειμι" φΦῳλλῳ και Ὑρκανίοις τοὺς ὁρκοὺυς κῶὶ τῶς δε-. 
ἝΝ ὰ ἡ ᾽ ΄ ἀὐτς (Δῇ , 

ξιὼς, ως ἔδωκω, ἐμπεδώσω, κῶὶι ουποτε τουτοὺς τροδι-- 

« ; “ -» 7 7 

δοὺς ἁλώσομαι" καὶ τῷ γὺν διδόντι Τωβρύω καὶ τείχη 
ς»,» 7 7] .»“ 

ἡμῖν καὶ χώραν καὶ δύνωμιν, ταειρώσομου! τῦοιειν μήἥποτε 

20. βουλόμενοι ποῦφο} Μαϊϊτγα τοῦτο 
αὐεῆει: σοηῖτα Οπεὶϊῖ, Τδααθης καὶ 
Δηῖϊε νυν σοπορεῖν ΟΠ τ , 

χι. εἴ γε μὴ] [τὰᾺἉ οὐτὰ 1ἰΌτὶς σά- 

Ὀτιε] 15 ϑιορῃᾶηα5. ἔχω εἴ γε μὴ οτηϊῇο 
μὲν δαητίηα, σοῖο αά, γε οτηῖίε- 
τυ ηῖ, 

σὸ δὲ, ̓ Ἡν] Ουεῖῇ. σὸ δ᾽ ἐὰν, αὶ {ε- 
απεητα νεῖθᾶ ὅτι τοῦτο μοί εὖ ἴστε 
οί, ααερ ἢ ἀθεβεητ, ποῖηο ἀεπάε- 
ΙᾳτΕεῖ, 

νομίζοικκι αυε]ῇ, νομίζω γὰρ ἱαυτὸν, 
να]ραῖα [αρτὰ [οτρίδ, ἀεϊπάς λέγοντι 
“τι σαῦτα ἕνεκα τοῦ. ἴξὰ ὅτι Ραπέτ!ς 
Τὰρροῇεϊς ἀαπιπᾶταγ, εἴ ἴῃ πηᾶτρίης 
Ροίξ ταῦτα ἰηςεγίτατ τούτου. Αἰαϊπα 

φαπὶ ῥτίογα ΘΙ Ρἢ. Βαϊύοης λέγοντα 
ἄαϊ ; ἀεϊπάς ταύτα σπούτον ἕνεκα τοῦ 
Ἀπίας Η τοπιποπυτη ἰεσεθαῖωγ, ααΪ 
ὁχ Βοά!. οὐπὶ 4ιὺ Οπεϊῇ, ἔδοϊ, δὰ- 
δϊοτιταῖς φῥτοίογιρῆι σούτου. Ροῖεᾶ 
μᾶλλον ἐϑέλεν σαεϊξ, 

ἐγὼ γὰρ] Ζευηε γὰρ «ἰάεϊοοί ἰη- 
ἐτρτείδίαγ : 480 ποη Ορὰβ εἴξ. 5 πὶ- 
ΒΠΟΙτοΓ οορυϊαΐς οταϊοηεπι, αἴ οδιῖ- 

ἴατη οοηί πεῖ, οὰγ Ουτὰς ἰὰ ἀΐσεγε 
νοΪπετῖ. ἀδίηάε ὅπως ἄν ἀγαϑόν τι 
Ουο)ῇ. Τεἀ σοττεέϊοσ ὅμως ἀεάϊτ ; μοῦ - 
εἃ καὶ ἐμὶ ὑμᾶς. Ταπίιηᾶ καὶ οτηϊῆς. 
ΑΙαϊπᾷ ἐμξ. 

22. Ὕρκανίοις ποὺς] 114 εχ Θμεὶϊῇ. 
Ζευης [οτὶρῆϊ: Ὑρκανίοις, οἷ; ς. δ. 

καὶ τὰς δι ουτα Θίερι. Οδθτίε 5. 1)- 
Ὀτὶ, εἰ ΒοάΪ. οὔτ πίε δυπὶ ἰοσογε- 
ταν “Ὑρκανίους, οἷς ποὺς----δεξιὰς πίων. 
Αὐτοίοζ 98 [μεξτ, Ατ᾽ἤφοηεῖ, Ὁ. 273. 
Ὑρκανίους το]ετατὶ ρΡοῖξ σεηίεδαι, [ἃ 
τούτους εἴδει, 

καὶ τῷ νῦν] ἴῃ Ουεϊῇ, εἢ καὶ σῷ νῦ» 
διδόντι Τωβρία καὶ τείχη ἡμῖν καὶ χό- 
ραν. Αητε Ζεαπίαπι εγαϊ καὶ σῷ μὲ» 
γῦν σαῦτα διδόντα ἡμῖν Γωβρύᾳ καὶ τεί- 
χη καὶ χώραν. [ξἀ μὲν τεξϊα 1}}6 ἔξο]!α- 
ἢτ: πες σαῦτα ΡῃΠΕΙΡῃας ἐχργεῆηι. 
ὙΥ εἰκιο πεοεῆα τ νἱ τη εἰ ταῦτα 
ταυτατο ἴῃ σαυσὰ, αυοά ἰητετρτείαϊας 
ὅρκους καὶ δεξιάς. 

Ἷ μήποτε] Ουε] ἢ, τυπολίατα μὴ ΡΓ 
οί. 



ΤΙΒΕΕ Ν. ΟΑΡ, 1. 261 

» » Ν ΕῚ Ν δ ᾿ Ν Ν Ἴ δὲ 

μεταμελήσῶώι τής ρος ἐμὲ ὁδου. αι τὸ μέγιστον θή,23 
Ὁ »"7Ὃ « »Ἣ ΕῚ Ἂς ἡ 

τῶν ϑεῶν οὕτω διδόντων περιφανῶς ἀγωθὼ, καὶ Φοβοίῖ- 
ΕΝ ὃ. 1, 5 5 ἈΝ “» ἐ γβρι, 

μήν ἂν αὐτοὺς καὶ αἰσχυνοίμην, ἀπολιπὼν ταῦτω, εἰκῆ 
ΕῚ »“᾿ ᾽ Ν ε [Ὺ 3 - ͵ὕ ε »"Ὰ δ 

ἀπελϑέν. Ἔγὼω μὲν οὗν, ἔφη, οὑτω ποιήσω" υμεὶς δὲ 
“ἢ ἊΨ .«» -“" ᾽ », «“ 

ὁπῶς γιγνώσκετε, οὕτω καὶ πηοιέῖτε, καὶ ἐμοὶ εἴποτε, ὃ 
Ν «ὦ ψ ε ν “ ε 

τι ἂν ὑμὶν δόξη. Ο μεν οὕτως εἶπε" 24 
»"» Ν ε ͵ Ἁ ." ων 7 " 

Πρῶτος δὲ, ὁ φήσας τοτὲ συγγενὴς τοῦ Κύρου εἶναι, 
Ν “ 9 3 αὐ ον ἢ Ν ; εχ »" τυρὸς ταὐτῶ ἔλεξεν ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν, ἔφη, ὦ βασιλεῦ" 

ἂς Ἁ ἧς. 5) "»- Ν: Ζ ᾿ή βασιλεὺς μὲν γὰρ ἔμοιγε δοκεῖς σὺ φύσει πεφυκέναι, 
» ἈΝ πα" ἿΝ ἣν 5 “Ὕ ΄ » -»ο 

οὐδὲν ἧττον, ἢ ὁ ἐν τῷ σμήνει Φυόμενος τῶν μελιττῶν 
«ς Γι. 

ἡγεμών. 

ϑονται ὅπου δὲ ἂν μένη, [καὶ] οὐδὲ μία ἐντεῦθεν ὠπέρ- 

3 μἢ Ὺ 2 « κα ς "»" ,ὔ 

Ἐκείνω τε γὰρ ἀεὶ αἱ μέλιτται ἑκοῦσαι πᾶεί- 

“ ΕΝ δέ φῳ, .. δᾺ 7 ν »" ΕΣ 7 

χεταν ἤν δὲ ὥου ἐζίη, οὐδὲ μιὼ αὐτου ὡπολειπετωι" 
“ἢ 7 3 -“ 9) ΔΑ Ὁ Ἐν να δ , 

οὕτω δεινός τις αὐταῖς ἔρως τοῦ ἄρχεσθαι ὑπ᾽ ἐκείνου 
» -᾿ , ΄ “ ΧΑ 

ἐγγίγνετωι' καὶ τρός σε δέ μοι δοκοῦσι τυωραπλησίως 25 

23. τῶν Θεῶν οὕτω ὃ. σπεριῷ.] Ηὶς 
εἰ οτάο ἱπ Οαεὶξ. νυ]ραῖυβ8. νότο : 
οὕσω τοεριῷ. τῶν ϑεῶν διδ, ἀγαϑ)ά. [εἀ 
Οὐ, σῶν τίου! τα δηΐα ϑεῶν ΟΠ,]- 
ἢτ, εἰ ἀεῖηάς κακεῖ ὠπελϑεῖν (εὰ σοτ- 
τεέϊογ εἰκῇ ἀβάιϊζ, 

μὲν οὖν] Ουε]ῇ. ἐγὼ μὲν οὕτως, ἔφη, 
ΟΠ ΠῸ οὖν, αὐ ΡΠΠΕΙ ΡΠ 5. 

ὅπως γιγνώσκετε) Τηϊ. ἸΠηρτ. ὅπως 
καὶ γινώσκητε. ΑἸά, ὅπως γιγνώσκητε. 
Βοά!]. ὅσως γινώσκηται. ΒΓΎ]. Ρτίοῦ 
γινώσκετε ἀδαϊτ, ααοά Ἰρία πὶ δῖερμα- 
πὰς τεῆίτα! νο]αἱε οἸαίαας δαπηοηϊία 
γεάσχις ΗαςοὨΙπίοη. ὅπως γιγνώσκητε 

εὔξ ἴῃ (πο. αἱ Ζεαπο, [εὰ ὅπως 
γιγνώσκετε, απο εἰἰατα ΡΏΠε]. ἐχ- 
Ρτείῆτ, εκ θεὸ ἀίζαϊ ΕἸομεσ. Μίτουῦ 
γιγνώσκητε ἃ ὟΝ εἰ{κὶο οἴίατα τοίθητυ τα: 
η8π| Ζειπίατη ρογνεγία αθοααγὴ ρἢΪ- 
Ἰοίορ παηᾷϊὶ τγαῖϊο ἔβἔε! δάδο, αἱ 1ο- 
ουτῃ Ρ]αϊοηῖβ ΕΟ ΥΡὮΓ. ο. 12. ἄλλ᾽ 
“ὖὐκ ἔχω ἔγωγε, ὅπως εἴπω ὃ νοῶ ροηε- 
τεῖ, φυδῆ νυϊ]ραῖο ᾿εξιϊοπῖβ τατατηεῃ 
[ἴῃ 60 γερεγῆες, (Οοπητηοάϊας αἴ] Ρο- 
ἰεγαῖ (οτρίατα (συεϊᾷ, Ἰηΐτα {εξξ, 26. 
οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ὅστως ποιήσωσιν, αὐτοὶ 
ἐροῦσιν, ΑΌΪ ἘαᾺ, τεξλίας τσοριήσφυσιν ἃ- 
Ὀεηΐ, 

δόξ"} Ῥτο δοκῇ εχ Ζαηζίπα σεσερὶξ 
Ζευηδ. 

24. τυρὸς ταῦτα ἔλεξεν] Βιδνία 

Ουεϊ, εὐ ᾿ἰεγ ΡὨϊεΙρΩὶ εἶσε. Ῥετ- 
Τοηᾶπὶ ΠΟΙ. ΓΟΟΟγα  ΌΕ 15 ΕΣ 1. 4» 
Ὑ, 

μὲν, ἔφη) Θαϊ οταϊὶοπεῖη αῇεέϊα 
δηϊπηϊ τη θ}} (αὈτῖο ταγθαΐϊάπη εἴ 
ΑὈταρίαιη. Ποη δηϊτηδάνοτίοταπης [μ6- 
ομοϊανὶαβ εἴ ἤδη]. Ῥοτίια5», νγιὶς 
ξὰπιὶ πηοᾶ!5. ἰαϊοῖτα ν6] ἱπιίεγροίαγ 
σοπαῖὶ ἰπηΐ ; Παοτ πηι ΟΡΙ ΠΙΟΠ 65. ΓΕ- 
ἔθυε Οροτθς ΠΟ 6 ΡγΕΓ ΠῚ. 

μὲν γὰρ] Ουεῖϊξ, μὲν οὐ ἀξέπάθ σὺ 

4 
ἐκείνω «“:}] ἴῃ Οπεῖξ, ἀεὶ Ὁ 4116 π8 

τηᾶηὰ Ἰηδτίατη ἰεσιταγ : ναϊρο οταϊ 
αἰεὶ απῖε Ζευηαπι, 4αἱ ροίξ ἑκοῦσαι 
εχ δο [ἴἴῦτο μὲν ἰηΐδγαϊϊ, ΜΙΠῚ τε 
ΡοΙΐϊ ἐκείνῳ αἰ ρΡΊ σε. ΨΥ ΗΚ στείροπ- 
ἄοδγα εἰ ρυϊαῦθαΐϊ (ςα 6 Π5 καὶ τσρός σε. 

ὅσον δ᾽ ἄν] ΟΕ]. ὅσου δ᾽ ἐὰν, οἱ [6- 
4αθ6η8 καὶ οπλὶπί, αυοά ἱπἴετὶ πὶ ἴδ- 
οἸαῆ : ροῖθα ἐὼν δέ τυου----ἔρως αὐταῖς 

(υοέΐ. 
ἐγγίγνεταῇ Βυάεπῇβ ᾿ἰῦες συγγεῖ 

γίνηται. 

5.3 



465 ΟΥ̓ΒΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝ,Σ 

αὐ “- »᾿ "" . ΄ 

"σῶς οἱ ἄνθρωποι οὗτοι διωκέσϑιι. Καὶ γὰρ εἰς ΠΠερ- 
ἐν δὰ Πα: “Ἢ 3 ἥ γὴ ΄ δ ΄ ὮΝ ὔ» “ 

σοῖς ὁτὲ τῦαρ μων ὠπήεις, τίς Μήδων ἡ νέος ἡ γέρων σου. 
3 νζ “Ὁ » » -Ὁ᾿ -“ « τ 

ἀπελείῷϑη, τοῦ μή σοι ἀκολουθεῖν, ἕως ὅτε ᾿Αστυάγης 
« »ο»" ΕἸ »""δ ΟῚ ἷ Ν ΟἹ ἡμκὰ Ἂν ἄν 

ἡμῶς ἀπέστρεψεν ; Ἐπεὶ δὲ ἐκ Περσῶν βοηθὸς ἡμῖν 
ς “0. Ἦν ΣΤΟΝ ἣν Ν 7  ῷ ὠρμήσης, σχεθὸον ὧὖ ὁρῶμεν τοὺς Φίλους σου πάντως 

Ξ 7 ΄ « » ἘΤΉΔΈ τ “'ς 
εϑελουσίους συνεπομένους. Ὅτε δὲ; αὖ τῆς δεῦρο στρω-- 

Ζ, 2 "ἀ ΄ γΘ ἐν 3 ζ΄ : 

τείως ἐπεθύμησας, πάντες σοι Μῆδοι ἑκόντες ἠκολούϑη- 
ἯΣ 2 ῬῈ «“ 5 « 7 δ - ; 

οῦσαν. Νὺν δ αὖ οὕτως εχομνεν, ὡς σύν σοι μὲν ὁμῶὼς 

καὶ ἐν τῇ πολεμίῳ ὄντες, Θιαῤῥοῦμεν, ὥνευ δὲ σοῦ καὶ οἷ- 
5 " Ρ ε Χ “ ἊΝ ς 

κοιδὲ ὠπιένοωι Φοβούμεϑ ω" οἱ μὲν οὖν ὥλλοι ὅπως ποιή- 
3 » »“» 3 ἧς Ν ἼΝ »-»-" ἴξω 2 ἊΝ 

σουσιν, αὐτοὶ ἐροῦσιν" εγὼ δὲ, ὦ Κῦρε, καὶ ὧν ἐγὼ κρω- 

τώ, καὶ μενοῦμεν τηωρώ σοι, καὶ ὁρῶντές σε ἀνεζόμεϑ᾽α, 

κοὶ κοωυρτερήσομεν ὑπὸ σοὺ εὐεργετούμενοι. 
Ζ ΕΣ , ς Υ -" δε 5, 5 το 

47 Ἐπὶ τούτω ἐλεζεν ὁ Τιγράνης ὡδε" Σὺ, ἐῴη, ὦ Κυρε, 
͵ " ὮΝ 2 Χ ΡΞ ς ἊΝ ἃ: οἷς Ἀ 

μῆ τι ϑαυμάσης, ἂν ἐγὼ σιωπῶ" ἡ γὰρ ἐμὴ ψυχὴ, 

25. οὗτοι] Ουεἶξ, οὕτω. ῬΒΠΕΙ ρας 
οὗτοι τοῦ τε αἰ! αϊε. 

ὠπήεις}] τὰ συε!ῇ, εἰίατη εχ οοττγο- 
δτοπθ, ΟΌΪ δηῖϊεὰα ὠπίης εταῖ ([οτῖ- 
ΡίμΠγ. 

σοῦ μή σοι] Ουε]ῇ. τὸ μή σοι---εὶς 
ὅσε. εὰ οοτγεδϊου ᾿ὩτῸΓ νειὰ ἕως ὅτε 
Ροίαϊτ. Βτοάδοὶ {τι ὥσαε ὅτε ἐχἕ]- 
Ὀεηΐ εὐ ἀείηάε ὠσέσεμ ψεν ; [εὰ ἐπέ- 
στρεψεν νὴ αῇοξτα! ἕαζὶαπὶ τᾶ} 15 
ἀεῆρηδί. 

ἐπε Οαυεὶῇ, ἐπειδή. ἀείποερβα. Βα- 
ἄἀεπῆβ ᾿ἰὈΤῚ ἑωρῶμεν τασθρὶς ἴθομοὶ, 
Ἑάιτο αἰΐογα, οὐ τὶ ετἰάτῃ δᾶ [οτ|- 
Ῥίατα ργθρίδσοι. 

τυάώντες σοὶ] υεϊξ, τεάντες οἱ. 

“ὁ. νῦν δ᾽ αὖ οὕτω: Οπαεϊῇ, νῦν γ᾽ 
αὕτως, [εὰ σοιτεέϊοσ νῦν δ᾽ αὕτως ἀε- 
ἀἰϊι. 

σύν σοι] (υο]ῇ. σὺν μέν σι. αυοά γε- 

σερὶὶ Ζευπα. (εὰ σοι σὰπὶ ἰεαμεηῖδ 
δέμεως τηαῖΐε οσοὶῖ. Ῥτὸ ὅμως δγοάθιὶ 11- 
ὈτΓὶ εἰ Ουεῖῇ, ὁμοίως, (εἃ ἴῃ Οὐεῖξ, 
σογγϑέϊοι ὅμως ἱπίεταϊ!, 4φα0α {εγνανὶ;, 
αασηπαυδπὶ ὁμοίως ΝΥ εἰίκε τενοοᾶῖα πὶ 
ϊα ἱΠιεγργαίδϊαγ : ἡ ἐ 1: γοίλφιῖς 
ἐλ ῥε ον ὐμς, Δ ΑΥΜ21 αὐὲε ΤΙ ΘΊ 10 7α- 
ἔα, ῥεοηι ονμηεη, 21 Οὐγγο ῥομεγαπηί. 

Ψα]ραϊαιη" ὅώως Τὰ ρεγναοαηειπι οεη- 

(εῖ, εἴ σετίε Ιοσο πο σοπιγηοάο δηΐδ 
καὶπτεῦντες ρΡοπταπι {ΠῚ νϊἀοτατ. Βτε- 
νίτογ αὐ ἀϊοαῖῃ ὅμως καὶ εἢ ρὑτὸ καί- 
σερ ἃ ξϊα πη : δῖ ἢ πος Γρεγηΐβ, Πἰσὲ- 
ὉΠ Ἰοουλ Απδθαίεος 1.1, 10. σοπι- 
Ράτᾶγα : φοβούμενοι δὲ τὴν ὁδὸν καὶ ἄπκον- 
σε; ὅμως οἱ τσολλοὶ δ αἰσχύνην καὶ ὠλ- 
λήλων καὶ Κύρου συνηκολούδλησαν. 

ἀνεξόμεϑα) Ουε!. ὠνθεξόμεεϑα αἱ 
ΡῬϑαΐο δηΐεα σσοιήσουσιν. Ιτοηΐδτῇ ἰοοὶ 
Γεηῆτ εὐ ἀὰὲ εα δαἀιηποηαῖϊι ΨΝ εἰῆκοα. 
ὁρῶντες σε ὦνεζξ. νετῦὰ τείρ᾽οἴα πε δὲ 
Ατιαθαζὶ ἰαξίῃπι, ααϊ Ογτὶ δἰρεέϊα 
(ατὶατὶ πο μοίεταῖ, ἰ. 45) 27. ἴεαᾳ4. 

27. ἐπὶ σούπτῳ] πε], εε ΡΗΠΠΕΙ, οτ- 
ἀϊπεηι εἴ Γοτὶρίατατγη ἴργενιε δ εῖῆκε, 
τενοσαῖα ἃηιίααδ ἐπὶ σούσοις ὃ Τ, ἔλε- 
ξεν. Ππάρηλ ἄυο [ἰδτὶ ἀείηάε μήποτε 
ϑαυμάτης. 

σιωπῶ) ἴἴὰ εχ Οπεῖξ, ρτοὸ σιγῶ 
Ζευηε: δὲ ἀμοίζωε Ἰασμὶ νεὶ ασε- 
ὠκ;. 

ἡ ἐμὴ ψυχὴ) κης [οτἱρίαταπῃ ἐχ- 
ρτγεῖς ΡΒΠΕΙΡ 5 εἴ (ὐαπγχεγατι α5, θα 
νυ] ρατθιη ἡ γάρ (οι. [πηρτ. ἡ γάρ ἔδυ 

Βαῦεῖ: ἡ γὰρ Ψυχὴ ΒοΑΪ. δὲ Οπε]ξ. 
[εὰ σοτγτοξῖοῦ ἴῃ Οσαε!. μορ ᾿πΙ͂ δα ζ, 
ΕἸεκξαπίογ ΤΊ ργάπεβ. ΔΠΙ ΠῚ γα το ΠῚ 
Ογτο ἀενοίυπη ρεπάογε ἃ ο᾽5 ἵτὰρε- 

ππ σφ  πλρ αὐλόν.  μδδιυνὰ σοι 
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Ἢ τ 7 ,ὔ 5 ς ἔφη, οὐχ ὡς βουλεύσουσω παρεσκεύασται, ὠλλ᾽ ὡς 
͵7 ε ὃ ΄ ε Ὗ ε ζ, 

τοοιήσουσω, ὁ τι ὧν παρωγγέλλης. Ο δὲ Ὑρκάνιος 28 
ἱῊ 5 βεοιδο ἃ Χ . ν 3 -» 5 » ἤ 
εἰπεν᾽ Αλλ ἐγὼ μέν, ὦ Μῆδοι, εἰ γὺν ἀπέλϑοιτε, δαί- 

ὃν ΕἾ ὡς ΓΙ ἐρὰ Νι Ν ΕΟ « -“ 

μόνος ὧν ᾧαΐην τὴν βούλησιν εἰνωι, τὸ μὴ εώσαι ὑμῶς 

μέγω εὐδαίμονας γενέσϑιαι" ἀνθρωπίνη δὲ γνώμη τίς ἂν 
ΕΝ 2 "»" ᾽ 9 » Ν τ 

ἡ φευγόντων των πολεμίων ἀποτρέποιτο, ἡ ὁοπλῶὼ τσώρώ-- 
» Ν 7 δ « "ἢ Υ δνι 

διδόντων οὐκ ἂν λαμβάνοι, ἢ ἑαυτοὺς διδόντων καὶ τὼ 
« “ 5 δ “ΑΓ, 37 » ε ͵΄7 Ἐρνί, ἀφ 

εὠυτῶν οὐκ ὧν δέχοιτο ; ἄλλως τε καὶ τοῦ ἡγεμόνος ἡμῖν 
“7, 7 ἀοδ ΠΡ βου γᾶς ξ ι5λ εν ᾿ Ν 
οντος τοιούτου. ος εμοι δοκεῖ (ὡς ομνυμε ὑμιιν «ὠοντῶς τοὺς 

δ τ δῷ « εο »σ ς, ὍΝ ς δ 

Θεοὺς) εὖ οίων ἡμῶς μωώλλον ἥδεσθαι, ἡ εὔὔυτον σλου- 
, 

τίζων. 
Ἂν ν ἕ Ε Ἂ» Ὁ 3) 

Ἐπὶ τούτω τάντες οἱ Μῆδοι τοιωῦτω ἔλεγον, 20 
ὼς ἰεἡ »-ν» δὰ μ « » Ν 522 Ἂ « ΕἸ ὃ 

Σὺ, ὦ Κῦρε, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς, καὶ, οἴκαδε ὅτῶν ὠπιέ- 
7 »“-, ““ ᾿ « »" - 7 

γῶν κωιρος σοι δοκῇ εἰνωϊ, σὺν σοι ἥμωας ὡπωγαγε. Ὁ 
᾿ »“» 3 ψ ἐγ: ᾽ 7 5 Ἄν...» Ὁ Ρῃ 

δὲ Κυρος ὠκούσως ταῦυτον ἐπεύξατο, Αλλ ὼ Ζευ μεγι- 
ἊΨ ΨῸ: 7 ͵7 ; ν᾿ 3 Ἀ -»“ὦ᾿ »“» ΩΥ 

στε, οὐτούμυοι σε, δίς 9: τοὺς εμτε τιμωντῶς νι Ξήσωώε: εὖ 

«τοιουντῶ. 
͵7 ΓΒ, ἂν Χ ,᾽ 7 

Ἔκ τούτου ἐκέλευσε τοὺς μὲν ὥλλους, φύ- 30 
Ω » . εἾἸ ὩΝ “7 4 ΄ Χ 

λωκῶς κωτωστήσαντας, ἀμῷ αὐτοὺς ἤδὴ εχείν, τοὺς δὲ 

το αἷΐ, πες 114 σοπίαϊτδίομα ἱπάϊ- 
ΒΕΤΕ: 

28. ἀπέλϑοισε) Οπεὶϊξ, ὠσέλϑητε. 
(εηυδηβ ἐσιβουλὴν ῬΙοῸ νυ ΐρατγὶ βούλη- 
σιν ἰάετη οὰπὰὶ ἢ τῖ5 ΡΠ] εἰρὮϊ εἰ Βτο- 
ἀφὶ ἀςάϊε, : 

φίς ἂν ἢ] ΤΑΌτὶ Γὰ] [οτρίαταπι ὠν- 
ϑρωσίνη δὲ γνώμη τις ὧν ἦν ἡ φευγ. ἴἴᾶ 
Ἐχρτείπι Οδιηθγαυ 8 : ἡμηιαηα ἀμ} 671 
Μεπίοπμηα φμκηπαηι οὔγεογο μὲ βεριεη δες 
ἀο διις αὐεγίαίμν : ΑὈΪ νι 65 Ἰπερί ΠΊ 
Οὐοάϊοῖϊβ ἦν ἡ ποη τεάάϊτατη ἔα δ ἃ 
νίτο ορτερίο, [εὰ ροιίὰς σ΄ς ἄν ἤ, 
Μιτοῦ νίτο ἀοέϊοβ. ποη νυἱ ἀπὲ Οὰ- 
τηστγατί τα Πἰ0τι {αὶ ναγίθίαϊθτη ἴάθο 
δηποίαῆε, υὐ ναϊξαϊατη ἐνθρωσένη 
γνώμῃ ἴαϊΐατη εἢἴδ πηοπετεῖ, ὥκνω εἐ- 
πίη ἀμηιαηα ῥγμάρηέα ἀϊξιατη εἰ 16- 
ὨΪΤΕΥ ῬΓῸ φιῖς 67:17: ἤο)ῖο ῥγμείρης. 

τῶν τσολεμίων) Αττσα] πὶ ἐχ ΟΕ], 
τεξὶς δάαϊάϊι Ζεαπα : άπ ᾿ἰθετ ἀο- 
᾿π4θ6 οὰπὶ ΡΒΙ]οΙΡΏΟ διδόντων ρῥτο τσα- 
ραδιδόντων τερετίτο ἀεάϊτ : Ρε)ὰ5. ἀεηῖ- 
ας ὠναδέχοιτο Ρτο ὧν δέχ. εἢ ἴῃ 7μη- 
(1η8. 

ἡμοῖν ὄνσος) ΟἸΘΠ. ὑμῖν ὄντος, Οὐ ΠῚ 
ῬΗΠΕΙρΏο, ααἱ ἀδῖπάς δἰαῦη ὑμοῶς 
Εχργείπι, αυοάὰ γτεΐετε τηᾶῦρο δίερῃ, 
5: 

29. πτοιαῦσα ἔλεγον] Ἐχ Οαεϊ]ῇ, εἴ 
ῬΒΠεΙρμο τάδε ἀπηοῖανὶε Ζεαπα, [εὰ 
σοιάδ᾽ εχ πε! ἀρροίαϊε ΕἸΠΟ εχ. 

καὶ ἐξήγαγες] Οορυϊαπι εχ Οεϊξ. 
εἰ ῬΗΠ]ΠεΙρῆο οὰὐπὶ Ζεαπίο πη! Ἐγαΐ : 
τάδτα ἢἰὈτ! ἀρφῖπαθ σοι εἴ εἶναι Οπλ]ζ- 
τὰητ, εἰ ἄγε ῥτο᾽ ἀπάγαγε ἀᾶπί. 8ε4 
ἀνάγειν, ἢος εξ γεάώμοεγε, Ῥτὶοῦὶ ἐξώ- 
γεῖν ΟΟΏΡΤΑΟΙΙ. 

ὠκούσας ταῦτα] Ηος οτάϊηε ουπὶ 

Ουεϊῇ, Ζεαπε ; ΠῊηΠ 5 ΘΕῸ ΡρΠοηΐεβ ἢὰπ- 
ἀϊοία5 Ν εἴίκε ναϊρξαΐατη σαῦτα ὠκού- 
σῶς τοι Πα, 

δός μοι} ΘΕ}. οὐα!ὺ μοι ροίξ νικῆ- 
σαι ἸΏΓΘΥ με, ααδᾶτῃ ἰΘξιοη τι τε α- 
10 εἰ πὶ τηᾶγρο ϑιθρἢ. 

30. φύλακας) Μά τ] Πϊ Ἰηΐογρτα- 
τὰπὶ ἱποοηπαητατη. Θαὶ {ἀργὰ {ἰ]. 
3,33. 61 ἵν. τ, τ. φυλακῶς Ἰοιρίεσαξ 
Ζεαπηθ, Ἰάετα ἢϊο {αδῖῖο τηὰΐαϊας φύ- 
λώκας ἀξαϊς, ὉΪ διερῃαηβ. φυλωκὼς 

5.4 



Οντι3 ὑτο- 
ΒοΙΓ(οἰταγ δά 

χὅ4 ΟΥ̓ΒΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙ͂Ν ΑΙ 

, - Νι ἧς . Ν ε ω « 

Περσῶς διωλωβεὶν τὰς σκήνῶς, τοῖς μὲν ἐππευσι τῶς 
Ψ ͵7ὔ -Ὁ Χ -Ὁ“ Ν 7 3 7 

τουτοις τρεπουσῶς, τοῖς δὲ τεζοὶς τῶς τούτοις ὠρκουσῶς" 
δὲ -] 2 ς ἔ »ο“, ς 3 «- 

καὶ οὕτω κωταστήσασϑθωι, ὅπως «Φοιοῦντες οἱ ἐν τοῖς 
»“ - Ν “΄ ᾿ 3 ὮΝ ἿΑ “ 

σκήνωις ἀπ ντες τῶ δέοντα, φέρωσιν εἰς Τοὺς τάξεις τοις 

ἤ Ἂς «“ Α ΄ 

Πέρσαις, καὶ τοὺς ἵπποὺς τεϑερωπευμένους παρέχωσι, 
Πέρσωις δὲ μηδὲν ἄλλο ἤ ἔργον, ἢ τῶ πρὸς τὸν πόλεμον 
ΚΕ »Ρ ἢ Ἂ “ἥ“ « ἃς « Ν᾿ ἍΆ 

εκσονειν. Τωυτήν μεν οὖν ουτω τήν ἡμέρων διήγαγον" 

ΘΆΑΡΟΥΙ, 

ΠΡΩῚ δὲ ἀναστάντες ἐπορεύοντο πρὸς τὸν Γωβρύαν, 

Θοθίγατι: Κῦρος μι εφ᾽ ἵππῳ, καὶ οἱ Περσῶν. ἱππεῖς, ἀρχεομαίηοι 
Πὶς [ὃ εἰὰᾷ ὼ 

ὉΓΗΠΙἃ {Γἃ- 

αἷς Ογτο. 
ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους" οἱ δὲ τὼ τούτων γέῤῥα καὶ τὰς 

κοπίδως ἔχοντες ἐπὶ τούτοις είποντο, ἴσοι ὄντες τὸν ἀριϑ- 

φτοάϊάϊε, αἱ ἀσοῦιι5. 1}}158 Ἰοοῖβ αἰτα- 
Ταῦ ἰογπιᾶτ Ρργοθανεσγαῖ, [1ἴα {6 ΓῸ ΠῚ 
1πἴτα ο. 3. ἴβξϊ, σι. αδἱ ΨΥ οΙΚια5. εἰ- 
ἴατηα φύλακας ἀεξαϊῖ, αἱ {0 5. ἸΟΟΙ5 
δηΐδα [ουγπιᾶπ ἃἰτογαπι εὐϊάογαῖ, [1- 
ἴατη Χαπορῃοπίεαπη ἢ ἐρεέϊανει 5, 
οσοαττοῖ κασίστασηαι ἐργάτας εἴ δασ- 
μεοφόφους Ἰπίτα νἱῖ. ὁ, 79. ϑαρτα ἱν. 
5» 46. εἰ ἱππέως καταστῆσαι ἐπὶ τοὺς 
ἡσ πους ῬΓῸ ἐναβιβάξειν [εξϊ. 5ο. ἤἢσ ἱν. 
Ἐὰ 58. ἄρχονται καθιστάναι, Εἴ ἵν. 3, 
ὃ, ἱππικὸν καθιστάναι. ἴὰ Δηδθαί 
11}, 2, 2. ἥπα νϑγιοίαῖα εξ τυροφύλα- 
και! καταστήσαντσεςς [εξἀ νἱ. 3, 21. φυ- 
λακος τοοιησώμενοι ἐκάϑευδον. ἴῃ (ἢ- 

οοη. χἰϊ. 14. εξ ἐσιμελητὰς καϑιστά- 
νῷ. [Ι͂ῃ᾿ Ηἰρρβιοῃίοο ἱ. 9. ἱππέας 
χαϑιστάναι ; (εὰ ἰχ. 3. οἷ εἰ ἱππέας 
ξένους; καταστήσαιντος, ἴ[)εὲ Βοάϊθας 
τα. οἱ εἰρηνοφύλακας καϑϑιστάναι ; 
ἀεπίααθ ἴῃ ἈδραθΠΙοα Διπεηϊεππ πηι 
111. 4. εἴξ τριήραρχοι καϑίστανται εἴ φύ- 
λακας δεσμωτῶν καταστῆσαι. Θαδτη- 
ν 5 νεῖο ἴῃ ἰἰρτο ἀς Πποριιθίίοα [ἀσοά, 
1ϊ. 2. εἴ 4|101 ἢὲ αἱ ἀρχαὶ καϑίστοντῶι 

ΡΓῸ ἄρχοντες, [πορίας, τἀπλθη εἴ τούϊίας 
ταὶϊῃὶ καϑιστάναι φύλακας αἀἰδζατα νὶ- 
ἀδίαγ ρῖὸ γεγο, σοη  μεγε, ΟΥ̓ΘαΥ δ, 
αἴὰ ογπιϑο ἀδεϊνϑο οἴ πχρα θὲ του - 
ουο : σοηΐτᾶ καϑισσάναι (6 τὰ ἀἰξεατπι 
Ὡξαϊῆοαϊ ρ᾽εγαπηᾳας ογὔΐγιαγε, σογγῖ- 
βέγε νεὶ γοβέτέεγο. [ἴλη 86 φύλακα: 

αὐϊηὰς (οτἱρῆ, [Ια ΠΙᾶοσ, ὅτ, 11]. 2» 

14. εἴ ταπθη ἑκανὲς φυλακὰς κατα- 
στήσαντές, 

κατασσήσαντας) ἴἴὰ σατη ᾿Ἰ τῖ5 Βτο- 
ἄδβοι οὐ πε , δίερῃ. εἰ Ζεαπα. με- 
πσαστήσανταξ, εἴϊαηῃλ μεσαστήσοντ ας 
Εαά. ργ. ἀοιηάς (σε, κασαστήσεσθαι 
Ῥτροίγεῖ. 

ἅπαντες «ὡὦ] Οαεὶῇ, «σάνσες σά. 
ῬΏΠΟΙΡ 5. τσάντα τεάάϊ!άϊς. Οαπιε- 
ΤΆΤΙ 5 οτᾶπιὶ τσάντα γεάάϊάϊε εἰ στ 
καταστήσασθαι σοραϊανῖτ, ΜΙΗΙ εἴ- 
Ἰᾶ τ τυάντα ρΡτερίδοεε σοπιραιδητὶ 1ο- 
οὐπὴ πα] πγατα ἰαρτὰ, ἔξον τῳ 2.2. 
τυροσέσωξε τοῖς ὑπηρέσαις ἑκώσφοις τῶν 
στρασιωτῶν ἱκανῶς ὧν ἐδέοντο -υάώντα 

τυεποιημένω τσωρασχεῖν. ἀεἰπας ἵππους 
τεϑιραμμένους Ὠείοίο ὑπ46 ΠΊΔΙΡῸ 
δίΘρἢ. τί], 
ἢ ἔργον ἢ] Εάά. ρῥγ. ἦ οπμίαπί εἰ 

ἴθ Οπεῖξ, σοτεέϊοῦ ἀε]ονῖῖ. ἀεϊπάδ 
σὸν ἀπῖς σσόλεροον τεδὶς 6χ (πεῖ. ἰηΐε- 
ταῖς Ζθυης. [τὰ ν]]]. 1,23. τὰ τοερὶ 
σοὺς Θεοὺς ἐκστονεῖν. εἰ ἔαρτὰ ἰϊ9 1,21. 
ἀσκεῖν τὼ ὠμφὶ τὸν τοόλεμον. 

μὲν οὖν) Ἐκ Θεοὶ, οὖν ἱπίεγαϊξ 
Ζευμε : ἰάεηχ ΠΠθοτ διῆγον σὴν ἡμέραν, 

τ. σὸν Γωβρύαν] Ατισυ πὶ οὐ πὶ 
Ζοπαταὰ οταϊτς (αε]ξ, ἀείπαα ἐφ᾽ ἵσ- 
που Ομεἰ, ἔφισ πος ΖΟΠΔΓΑ5. 

ἀμφὶ «οὺς] Ουεϊῇ. εἰς δισχιλίους 
οὐπιὶ ΡῃΠεῖρο εἰ Ζοηδῖα, φυοὰ τϑ- 
οορὶτ Ζουηθ, 

| 
' 
1 
' 
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)} ᾿ ε 3 "ς ’’ 3 27 

μόν. Καὶ ἡ ὠλλη δὲ στρατιῷ τεταγμένη ἐπορεύετο. 
[ Ν ΔΜ, “ἢ -Ὁ »" ς Ψ 

Ἑκωώστον δὲ ἐκελευσς τοῖς καῶίνοις εὐὠὐυτων Θεράπουσιν 
ν .ο «. .«“ ἿΝἮΟ Ε “ὦ ΠΝ ΡΨ 9 Ἃ: ᾿ι 

εἰπεῖν, ὅτι, ὅστις ὧν αὐτῶν ἢ τῶν ὀπισϑϑοφυλώκων Φαίνη- 
327 ἊΝ “Ὁ »“ ᾿Ὶ “2 Ἂ γς ἤ 

τῶι ὄπισθεν, ἥ τοῦ μβέετωπου τιρόσι)εν ἰῆ, ἡ Κοτοω λαγίοω 

2! 3 77 "γ΄ ς 7) ἔξω τῶν ἐν τάξει ὄντων ὡλίσκητωι, κολωσϑήσετωι. Δευ-2 

τεροΐοι δὲ ἀμφὶ δείλην γίγνοντωι τρὸς τῷ Τωβρύου χω- 

οίῳ, καὶ ὁρῶσιν ὑπερίσιχυρόν τε τὸ “ἔρυμω, καὶ ἐπὶ τῶν 
»Ὃ᾿ ΄ ε 2 7 ».ς 

τειχῶν ππώντω τυωρεσκευωσμένω, ὡς ἂν κράτιστω ἀπο- 
»- ἈΝ ͵΄ 

μάχοιτο" καὶ βοὺς δὲ πᾳλλοὺς καὶ πώμπολλω πρό- 

βατα ὑπὸ τὼ ἐρυμνὼ τοροσηγ μένον ἑώρων. Πέμψας δὲς 
ὁ Γωβρύας τρὸς τὸν Κῦρον ἐκέλευσε παεριελάσαντα ἰδεῖν, 
δ ὦ 3 δ 3 7 " δὲ ΄ Ν ε Ν 
ἢ ῆ Ζρθοσο ος εὐπετεστοωτῆ, εἰσω οε πέμψαι ὥρος εὐῦτον 

“" »Ὕ -ὠ . Ὁ προ ἈΠῸ ὦ 5. Δ. Ὶ 

Τῶν τὐίστῶων τινῶς, οιτινες αὐτω το ἔνδον ἰδόντες οαγγε- 

»“» “ ἃ « “» 3 Χ ὭΣ Ψ 

λοῦσιν. Οὕτω δὴ ὁ Κυρος αὐτὸς μὲν τῷ ὄντι βουλόμενος 4 

ἄλλη δὲ] Γιεξείομαπη Οὐε]ξ. ἀεαὶ 
ῬτῸ ἄλλη δὴ ---ἐπορεύετο τεταγμένη. 
Ἐκίαπλ Ζεαης δὲ ροίυϊτ : μιδιθνασα 
δὴ τενοοανῖς Ὁ εἴίΚε. 

ϑεράσουσιν) [18 6χ σογγαέϊοη 8 Θμεΐ. 
8 τῆδηὰ Ρτπηὰ ϑεραπεύουσι Παθεῖ. 

ἴη) ἴὰ ππᾶῖροὸ ϑίερῃ. εἴη Οαεῖξ, 
τηής γεξϊε ἰηΐεγαϊς Ζεαπα : [εἀ ἰτ6- 
τατη ἔργον ὙΝ εἰῆζε, φαδηηνὶς τηδηϊ- 
εῆαπι εξ ν᾽ἀθαϊαγ ΧΕπορποπηίαπι 
νατίατα νο]αἱξ ογαιοπαῆι. Ργεβθοα- 
ἀϊτ εηΐπη φαίνητον, Γεαϊτας ἁλίσκη- 
ταις αποά ροδτχοιηθπὶ νερὰ ἢ 
ἀποῦυ5 σο]15 (ἤσοτα ροτθ πη }8 ροί- 
ἢτ, ργιπλαπὶ εἰἰαπῃ ἔδει τογίϊα τ Ἰάθ τι 
δαί(οιοοτε οὐ ἴὰο φαίνηται οἝΓΕΊα Ρο- 
τογαΐ. 

ἐν τάξ:.} Εχ Οε]Ε, ἀτιϊσα] πὶ τῇ 
ἱπταγίεγαϊ Ζειηε. 

2. Τωβρύου)] Ταπίϊπα εἰ Ζοπᾶγαβ 
Γωβρύα. ἀεῖπάε εχ Οπε]ξ, να]ξαῖαπη 
εἰπομάχιοιντο ΠΟΙΤΕΧΙ. 

ἐρυμνὼ} ϑῖερβαπαβ πείοίο αηΐς δο- 
οερίαμηι ἐρύματα εὐϊάϊε, 

3. τυρὸς τὸν Κι) ϑεαυοῦ ουτὰ Ζευ- 
τὶο ΠΌ τα πὰ Ουε!]ῇ. εἰ ΡΒΠΕΙΡΒΙ : : νὰ ]- 
ξο εἴ ὁ Γωβρύας ἐκέλ. τὸν Κῦρον τσερι- 

ελάσαντσα. ἀεϊπάα εἰ ἡ πρόσοδος Επα, 
Ρτ. εἰ σε! νεγᾶτ αχ Βυάεπῇ ἀεάϊει 
Τεουπάδ ϑίερμαηὶ Ἑάϊῖο; 4πφ ροῖεᾶ 
εἵτινες αὐπῷ ἀδάϊε ρτοὸ ναυϊξαῖο 44. 

ΡΓ. Βοά]. εἰ Οσυεϊῖ, αὐτῶν ΟΧχ σοτγα- 
ἑϊίοηα Ιθοηο]. οαπὶ 40 εηπτ Μυτε- 
15, ΡΠΠ ΘΙ ΡΠ 5 εἴ (δε τα 5. 

4. τῷ ὃντ.] ΜΙΠῚ ἤφο νεῦρα ἰοοὰπε 
Δἰἰσπαπι οσσυραῆε νι ἀθδηίαγ. Εϊ 
ξοτίδε οἱϊπὶ [ογὶρταπη εἰ σῷ ὄνσι οὐχ, 
αἱρέσιμοον εἴη πὸ τεῖχος. ἘΠῚ εἴδη 84]- 
ἰδ πὶ ψ1{Π1 ᾿πάϊοϊαπι, ααοά ποη ἰ8- 
ταῖς ννεΙκΚίαπ). 5Ὶ᾽Ὶ. οηϊπὶ τεξὶς μᾶ- 
επί νεῖθᾶ εἴ τσὴ εἴη αἱρέσιμον πὸ τεῖ- 
χόςν ἴαπι (ξαπδηία τηδῖας Πϑρεηῖ: 
σοΟπίγατ πη Θπἰπ πο ἀϊσαηῖ, [εὰ 
Ἰάδπι : ἢ ψευδὴς Φ. ὁ Τωβρύας. 8.01}1- 
οεί ἢ τανοτα ἰοοιβ Οδρὶ ἃτίε ροίεσγαϊ, 
τὰ τπρηαχ τορουθαίαγ (σΟΌΓγΔ5. 
(ὐδυγθγαγιις ᾿ρίταγ δηϊτηϑάνοιίο ντῸ 
νογῦξ: ῤῥίαπο νοίεης ῥενῥίσογε αἡ αἰϊ-- 
ομδὲ ἐϊα πνιαϑα ἐκ ῥμρηπαγὶ ῥοιδηι! εἰ 
γιοηάαν Οοὖγγας γεῤεγιγείμν. Θοτιρία πῃ 
ἰθίταν Ἰερῖς αὰς νοϊαϊς καὶ ψευδής. 
Θυοά τεοιτηεάϊατη εὔξε [ΟῚ Π τ πη, 
πὶ νεῦρα σῷ ὄντι σαταπάα Γυροτοῆεηι. 
γγεκε οὔμπεῖὰ ἰοοὶ αἰ Που τ αίεπ 
τΟ]]6γα οοπαίαβ εἷ ἢ πιυίαῖο ἴῃ εἰς 
ἰἴᾶααθ ἰοσαηι νοτίοραΐ : γὸ σέγα (ν- 
γς ὙἹάογε σοἰοδαί ἀπ αἰίψμα εχ ῥαγέε 
πγὸς σαῤὶ ῥοφοΐ, ᾿ γονίο (Οοὐγγας Κα]α- 
οἱέογ ἀρογοί. Νοίατῃ πᾶπο σοπάϊιϊο- 
ποηὶ εἰ οδαίαπι Χεπορῆοη ἢ ἢΠρηϊῆ- 
σατο ἤπγαϊ νοϊυῆξί, οταῖίομα πἰπκὶς 
Ὀτονὶ δάδοσας οὈίσατα αἴ εἴἶεῖν 
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δῇ » ᾿, φ Σ Ν -“μ ὮΝ δ 7, ΄ 

ἐσειν, εἰ Τῇ εἰ αιρεσιμον ΤΟ Τείχος, ἥ ψευδὴς ᾧαινοιτο δ 

Γωβρύας, περιήλαυνε πάντοϑεν, ἑώρω τε ἰσιχυρότερω 

πάντω ἢ προσελϑ εἶν᾽ οὺς δι ἔπεμψε πρὸς Γωβρύαν, 
᾽ 7} ἴω ἊΨ ε, -»- 92 9} 5 Ἂς 

ὡπήγγελλον τω Κύρω, οτί τοσῴυτῶ εἰή ἔνδον ἀγωθον,. 
« ἐμ πο, Ὁ Λ Ν « ἥ -“ - ὃὲ 3 

οσῶ εἶ ἀνθρώπων γενεῶν, ὡς σῷισι δοκεῖν, μὴ ἂν επι- 

δλείπειν τοὺς ἐνδὸν ὄντας. Ὃ μὲν δὴ Κῦρος ἐν φροντίδι 
5. .« 7 “2, ων ν ε ὃς ᾿ δὲν ϑφῳ» 

ἥν, ὃ τί ποτε εἴη τοῦτα ὁ δὲ Γωβρύας αὐτός τε ἐξήει 

πρὸς ωὐτὸν, καὶ τοὺς ἔνδοθεν πάντως εξηγε, φέροντας 
“Ἶ 5) », 27 Ἂχ "] Ῥ "ο΄ “" 

οἰνον, ὥλῴιτω, ὠλευρῶ, ὥλλους δὲ ἐλαύνοντως βοῦς, αἷ- 
ἐν Ὧν Ν ψ - , ς Ἂς ο- 

ώῶς, οἱς, σὺυς, Κῶὼι εἰ Τί βρωτὸν, σῶντω ἐκ ῶνω προσῆγον, 
ε δ "»“, “ὦ .“ Ν ἧς ᾿ Ἄ ὡς θειπνήσαι κώλως ὥπασαν τὴν σὺν Κύρω στρατιάν. 

6Οἱ μὲν δὴ ἐπὶ τούτω ταχϑέντες διήρουν τε ταῦτω καὶ διη-- 

εἴ τσ} Ουε]ξ, σαπὶ Αἰάϊ πα, εἴ του, 
ἀειμάθ γένοιτο το ᾧαίΐνοιτο ΤΠΆΓΡΟ 
ϑδίερῃ. ροῆεα καὶ ἑώρα τοώντοϑεν ἢ 
τυροσήῆλϑεν. Ταπτῖπα, ᾿ΠηρΡτ. ταὶ Ια 
Ἑαὰ οὰπὶ Οπε]ῇ, τσάντονλεν ἑώρα τε. 
ἴῃ Οπε]ῇ. εἰ οἰίαπ ἡ τσροσῆλϑεν. Οδ- 
ΤΠΘΓΔΤΙ5. Φί 7 ΟΠ: ἀοοε εὐ νετῖεπς 
Ἰεξιϊοπεπι ἢ τοροσῆλεν αἰίατπηὰς ἢ 
τσρόσωσθεν ἀπηοίαν!, [π᾿ τηᾶρῖης 
ΘΊΕΡΗ. ἢ τυροεῖπεν εἴ ἢ ττόῤῥωθῃθεν τοῖα- 
ταπ εἴ. 

γενεὰν] Τὰ οὑπὶ ϑδι΄ερῃαῃὶ δἰἴθτα 
Ἑαϊύομς (σποϊῇ, εἰ ΒΟΩ]. γενεὰς Εαά. 
ΡΓ. Βαῤεηᾷϑ ΠΠὈ6Γ γενεῶς ρτοθῦεῖ. 

ὡς σφίσι) 1Ταπῖ. ΙΠπΠηρτ. ὡς σφιν, ἀδ- 
ἴηἀς ἐκ λέσεῖν (σπο!, 

5. αὐτός τε)] ΜΙΠΙ δἀνεγθίαπη ἰεπι- 
Ῥοτίβ αἰϊαυοὰ ἀφοῆδ Πῖο ν᾽ ἀεθαίατ. 

φέροντας) Ρτορίεγ (εαυςη5 ἄλλους δὲ 
Τδοποὶ. πγχαϊεῦας ἄλλους μὲν Ὦ.]. 1η16- 
τέγα ταν Πα  δΡ ἀπένα, νἱν Ὁ τοῖς "61 
τοσοεληλυϑότες ἐπὶ χιλὸν, οἱ δ᾽ ἐπὶ ξύ- 
λα, ΟὉΪ Τιροποϊανί τῇ οἱ μὲν Ἰπίογοη- 
το ἐπα σπίαγ δίερ πάπα, Παυτομίη- 
ἴοθαβ. ννεϊῆα5. Οἵ, ΕΠΌΠειῚ Απιπι- 
Δὰν. δαἀ Ρ]αίοῃῖὶβ Οταιϊγναπιὶ Ρατῖσ. 
ΜΙ ΠΡΌ: 

ἄλφιτα } ἴτὰ χης. Ππρτ. ἀπάδ νο- 
σαναϊαπη ἴῃ δα δητ θα. 4. οὐμἴς- 
ἴχπλ τείξίτω! νόϊαϊς δτᾶτη Μυτεζῃ5. 
ἴῃ. (συεἰξετο. σογγοξῖογ ἴῃ πηᾶῖρὶπδ 
ἀἀά!άϊς. ΡῬὨΠΕΙΡ 5. οἶνον καὶ ἄλευρω 
ψ γε. 

βοῦς, αἴγας) Ἡΐϊς οτάο εἰ ἴῃ νετ- 
ἥομα. ῬὨϊε), (ἀπε! δτὺ. δὲ τηδιρίηδ 

Βιερῇ. εἴ Τοποὶ, Ψαϊραγεπι βοῦς καὶ 
ὗς, δίας, αἴγας ρῥτορίεῖ ἱποοτηπηοάσ πα, 
καὶ οἰ ἔοτπηᾶτη δίας ἃ Ματὶ ἀδπιηᾶ-. 
τἀπὶ, τησΐανι Ζεαπθ, ἃ 400 πιοηο- 
ΓΥΠΠαΌυπὶ οἷς ἀσσερῖτ. [πῃ πηᾶῖρίης 
εηἰπΠῈ ϑιερῆ. διςττκαὶ δ΄ σι βροωπόν. ἴπ 
(πε, δες. ιοιαγ Δεσα εἴ σὰ ρτὸ 
δ σι. ἀεἴποερ5 τσροσῆγεν Γαπτῖηᾶ. Ῥο-᾿ 
ξεἃ καλῶς ἃ ῬΒΙΕΙρΠοΟ εοἰίατη οπλϊί- 
Γατ, σοτγγρέϊου εξ, τηαγρίηὶ ἃάάϊ- 
ἀϊ ; ἴῃ Οοαϊοσε εοάεπιὶ τυᾶσαν εἴ. 

6. διήρουν τε-τ- καὶ διηκονοῦνπ.} [(ἃ 
νυ]ρδίατη διῃροῦντό πε---καὶ ἐδειπνοσοι- 
οὔντο δἀτηοηῖία ἀοξεπηπι νἱτὶ ΕἸΓ- 
σἤογὶ πιαΐαγα (τῇ δαΐα5. ΓΙΌτὶ 4α1- 
ἄἀθπὶ Βτοάϑοὶ διηκονοῦντο (ΤΠ ΗΠ ,δ-- 
Γὰη, 4Πυδηὶ νᾶτεταῖθη, αἡαᾶτην 5 ἃ 
Βτοάθο ψεῦθο διχροῦντο Δρροίϊτατην 
τεῦξε δὰ δἱΐεγι πὰ νεγθαπὶ ἢ]. δίερδα- 
ΠῸ5 Ταῖα] τ, Οαπὶ ἴοῖὰ5 εχεγοίτας 
ΘΟ ΠΔ ΠῚ σᾶρετα ἀϊσαῖατ ἃ Χεπορἤοη- 
ἴε, ἰηδρῖς παι πὶ Ἔχ ρεγαπτγ οἱ ἐσὲ 
πσούτῳ ταχϑέντες: 60 δὲ σΟΡΏ8Γἢ 
ΓῊ ἢ Πα ς5. ̓πιρόγο Ογτὶ θα φάγῃ θ5, 
νίηο εἴ ρᾶπε ορὰβ εἰᾶῖ. εῖηας ἢ 
σοῦπα ΠῚ ἰἀτη ὈαΓ νῈ] δχαγοιταβ. Οὔ - 
π|5, νεὶ {εἰεξὶ! ἃ ὥγγο τ] 1ῖ65. ἱγηρο- 
γίο σιαῇ ρᾶτεῦδηῖ οομδηΐεβ, {ὰ{- 
οἷεθας νεγθι πὶ δεισνοσίοιεῖσθοι: ΠΕα 
[νὰ αυ 4 8Ππ| παυξεῆνιῆξι, παην 
ΠῚ ΤΡ αυ!Πῷᾷδ σᾶγηδ5. αἰ ν!δγαπῖ Δ πὶ 
Ροιίὰ5. ἃ τη!οτγι5. αἰν 5. ̓ἴπῃ ροτίϊο- 
685 εἴ Δρροῖίας οοτηεάεθαπε. Ροῖ- 
Γαπ]Ο ἰδέλιο διεηκονοῦντο ἴαι5. τηδῃϊο- 
Τζααι νι ἱπαϊοίαπι ργθεῖ, 



ΕΒ ν.-. ΟἌΡΟΤΗ 462). 

Οὐ ξ Ἀ ᾿ 3 3 » “οὶ Γ., 5) 

κογόυντο ὁ δὲ Γωβρύας, ἐπεὶ πάντες αὐτῷ οἱ ἄνδρες ἔξω 
ΒΗ, ᾽ εν Ν ων ϑ΄, δ « Ρ᾿ τι Ρ. 

γσῶν, εἰσιεένωι τὸν Κυρον ἐκέλευσε, πως νομίζοι ὠὡσῴωλε- 
Ὡ» Ψ ε “ νῷ 

στατα. Ἰροεισπέμψες οὖν ὁ Κύρος τοροσκόπους καὶ 
δύ Ν 3. ἘΝ - νυν δ 3 Ὰς Χ 4. ὟΝ 

ὑγώμυιν, κῶὶ ὠὐὑτὸς οὕτως εἰσηεί. Ἐπεὶ δὲ εἰσηλϑεν 
35 ΄ » - 7 ΄, 7 

φνωπεπταμενος ἔχων τῶς τυλῶς, τπωρεκώλει, σῶντας. 
᾿ς Ἶ ἂ 37 »"»" 2 ς »"᾿ , οὖ 

τοὺς Φίλους καὶ ἀρχοντας τῶν μεθ ἑωυτοῦ. ᾿᾽Ἐπεὶ δὲγ 
5»᾽ ἔγ 3 »» ε Ρ, γ »“, 

ἔνδον ἤσαν, ἐκφέρων ὁ Γωβρύας φιάλας χρυσᾶς, καὶ 
Ζ͵͵ " Ζ ο 

πρόχους, καὶ κώλπιδας, καὶ κόσμον τααντοῖον, καὶ δω- 
Ἂ 3 ἧς ᾿ “- ἢ Ν 

ρεικους ὠμέτρους τινᾶς, καὶ ώντω καλὼ, καὶ τέλος τὴν 
Ξ- ͵7 7 7 »“ Ν 

ϑυγατέρα, δεινόν τι κάλλος καὶ μέγεϑος, πενθικῶς δὲ 
ΕΣ Ὁ » "»"»“ ἃ Μ᾿ 7 ᾿ Δ΄ 

ἐχουσῶν τοῦ ὠδελῷοῦ τεθνηκότος, εἐξώγων, τάδε εἶπεν" 
“΄ » » ἐὰν ᾿ς Ἂ 7 -“ δ᾽ Ἃ 

Ὦ Κῦρε, ἐγώ σοι τὼ μὲν χρήματω ταῦτω δίδωμι, τὴν δὲ 
ΩΡ Υ 3. ΄ δι «“ Ἂ ς΄ 

ϑυγατέρω ταύτην ἐπιτρέπω διωθέσϑαι, ὅπως ὧν σὺ 
ς ἄ Χ ᾿. ΌΝ Χ 3 -“» ε΄. 

βούλη" ἱκετεύομεν δὲ, ἐγὼ μὲν καὶ τρόσϑεν τοῦ υἱοῦ, 
- ΕἸ ὟΨΕ. Ὧν “2 “Ὁ Ν "ἢ 

οἰὕτη δὲ νῦν τοῦ ἀδελῷῴου τιμωρὸν γενέσθαι σε. 
᾿ -» Ν “» “ τὰ... ἰὼ Χ 

Ὁ δὲ Κῦρος πρὸς ταῦτω εἶπεν ᾿Αλλ᾽ ἐγώ σοι μὲν καὶ 8 
ε 7 ει -" ῇ ΄ 5 Ξ 

τότε ὑπεσχόμην, ὠψνευδοῦντός σου, τιμωρήσειν εἰς δύνα- 

πάντες αὐτῷ] Ηὶς οτἄο συε]. υδὲ 
τλτήθη εἴ αὐτῶν, σογτγεέϊατη αὐτοῦ. 

Κῦρον ἐκέλευσεν----νομίζοι) [τὰ Οτιεῖξ, 
Ψαϊρο ἐκέλευσε ρΡοΙξ εἰσιέναι σΟἸ]]οσα- 
ἴατα Ἰερίτατ. Δαπιϊηα ἐκέλευε ὨδΌεῖ ; 
νομίζει ϑίερῃ. ἀξάϊι. ἀσφαλέσσωτον 
ἀδίησερβ ἴῃ σε], εἴ. 
᾿καὶ αὐσὸ:)] ΟΥ Πα σορυϊᾳ (υε]- 

εἰ. εἰσῆλϑον (σοτγεδϊα τη εἰσηλϑεν) τὰς 

τυύλας ἔχων, φῦαρ. σοὺς ᾧ. ττώντας. 

". Ἐπεὶ δὲ] συε}, ἐσειδὴ δὲ, φαοά 
τεοοριῖ Ζεῦῃα : εχ εοάειῃ εἰ [μοἰάδη- 
ἢ δρυὰά Ουάεπάοτρί πὶ Δα Ἵ Ποτηδπη 
Μ. πτρόχους [αἰαῖ νυϊρατὶ τοροχό- 
ους, 

δαρεικοὺς} ΤΙ ΟαεἸΠ. εταΐ δη!εὰ δα- 
ρεικάς. Ἐχ ἘΟΚΠΘΙΙο Ποξιιηα πὰ- 
ταογαγῃ νεϊεγατῃ Ρ. ἱ. νο]. 1. δάτηο- " 
θὲ Υεῖκε ἀατίσαπιὶ Μαίει θίαγει 
ψιπαορθοηθηῆθβ εξ δὰτὶ ρυτηῆπηϊ, 
δὐἀτηϊχία τἀπτοτη ρᾶϊῖα 24. 8|16}1 τη 8- 
14}}1 : 188 ἀάτίοοβ οἰϊᾶ πὶ ἀγρθηΐεοβ, 
εὐ νᾶ] αἱξ ὑγο ροηπάδγε ἀγα )85 20. 
Λεισαϑ ἱεοσαπάπτη ἀξοὰρίατη δυτὶ δὰ 
διξεπζαπ γαςἰοηθηλ. Οεζεσγαπι σγεέϊα 

Μαυτεία5 δά ἢ. 1. 1]Παπό, φμῶίο, Τ)αγῖ- 
οος ἢ Αἱ Ι)αγῖοὶ τἰΐς ἐεπιῤογιόμς πὶ 
ἐγαπί. Ταΐε τρίτων οὐ, σμαίε εἐἰμά 
ἤινριε 6. “Επειά. ονέμψψμο φμανε 
ἤείιπος. 

καὶ πσώντα καλὰ) Ουε]ῇ, τσάντα κα- 
λὰ τοολλὰ, πέλος, ῬὨΠΕΙΡΏ 5. οπιριῖα 
ααΐάε ῥεγρμίοδνα : νιάτα Ἰριτογ τσάν- 
σα τυώνν καλὰ ἰερῖδ ἴῃ ᾿ἰδτο ἴπο. 
ΜΙδι ἸΙοου5 ἀεἤάεγαγα νἀ δίαγ δὺϊ ρο- 
(ἰὰ9 Ροίδ] τα καὶ τσάντα τὰ καλὰ, τὰ 
εἰ καὶ εἴ τι καλὸν εἶχεν, αἱ εἴδῖ ἀπίεα 
καὶ εἴ τι βρωτόν. ζειπε πη] δὶ τσώνν 
καλὰ «πολλὰ εχ σαεϊῇ. Ἰεξίοης ε8}- 
σοΓ6. 

δεινόν «“.} [τὰ τεξῖαὲ (σαεὶῇ. ῬΆΏΠ1]Ε],. 
ψεῦῆο εἴ τπλᾶῦρο [μβοηο]. οἵ δίερῃ. ρῖὸ 
ψΌ]ΡΑΤΙ δεινὸν ἄρω : ἐχ {ἰάθη 11 τὶς 
ἐξάγων ρῖο νυϊρατὶ ἐξαγαγὼν ἀπξϊαπη 
εἴ. 

φώδε)] πο]. οαπὶ ῬΏΙΪΕ]. εἰ τηᾶτρ,. 
δίερἢ. ὧδε : εἰ ΤΪἙ4υξηβ ἐγώ σοι, ὦ Κ. 
τ άστα ΠΠ τὶ ἀδάδγαπς ργοὸ ὦ Κ. ἐγώ σοι. 
ἀείποερ5 δωροῦμαι ὑτὸ δίδωμι ΠΑ εητ. 

ὃ. καὶ σότε] ἙΔ4. ρτίπιηξε καὶ σαῦ- 
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»5 ὯΝ ε} ΕῚ 7 ες Ἄν Ζ ΕἸ Ν 

μεν" γὺν δὲ, ὅτε σε ὠληϑεύοντω ὁρῶ ἡθὴ, ὀφείλω τὴν ὑπό- 
7 ε -“»Ὕ Ἁς Ἅ,.. Ἂς » Ν 

σχεσιν καὶ ταύτη ὑπισχνούμωι τὼ αὐτὼ ταῦυτὼ σὺν 
»ο»- ᾽ Ν Χ. Ἃ Ζ Ἶ ων "ὕ 9 Ν 

Θεοῖς ποιήσειν. Καὶ τὰ μὲν χρήμωτω ταυτῶ, εῷη, ἐγω 
Χ ὧδ ἐγτᾶν ᾽ ὯΝ Π » δὲ 7 δ Ζ 

μὲν θέχομωι, ὁ ϑώμυι δὲ αὐτὰ τή σωιδὶ ταύτη, καὶ εκεί-- 
Ν δι Λ δ. «Ὁ δὲ ἐν, »7 9} Ἂν 

νγω, ὃς ὧν γήμη αυτῆν. Ἐν δὲ ρον ὥπειμε ἐχῶν πωρώ 
“ 5 3 π.5 Ν 5 δ Ἂς ..9 “Ὗ 2 “ "»“ 7 

σοῦ, ἀν᾽ οὗ ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν τὼ ἐν Βαβυλῶνι, ἐν ἡ πλεϊστώ 
9. ς ἣλ Ἂς υ ἘΠῚ ͵΄ τ χΖ : δώ, 
ἐστιν, οὐδὲ τὸ πωντώχου [ἀντὶ τούτου, οὐ σύ μοι δὲ ὡρή-- 

Ψ Δ 5) 3 γ΄ ς ΄ 
οσαι] ἥδιον ὧν ἔχων ἀπέλθοιμι. Καὶ ὁ Γωβρύας, θαυ- 

7 ᾿ »- " ε 7 ἀν τὰ Σ 
μάσας, τί τῦοτε τοῦτο εἴη, καὶ ὑποπτεύσας, μὴ τὴν Θυ- 

7 ὩΣ . Ἵ, Ἂς 7 Ὁ ΩΣ Ἅ Ἂν »“ Ψ 

γατερο λεγοί, οὑτῶς ἡρετο᾽ Καὶ τί τοῦτ ἐστὶν, εῷη, ὦ 
-ο ε »“ἢἪ᾿ Η͂ 7 « 4] οι ἊΨ 

Κυρε; Καὶ ὁ Κυρος ὠπτεκρίνωτο, Οτι, εῴη, ω Γωβρύα, 
ἊΣ ἈΝ “, “" ΕἸ ΄ ἃ “7 3 »“ δ 

πολλοὺς μὲν οἰομῶ! εἰνωθί ἀνϑ)ρώπους, οι οὔτε ἀσεβειν ον 
Ψ "7 . -“ "7 ᾿ , δι ὁμδ Ἂν Ξ ἃ 

ϑέλοιεν οὔτε ἀδικεῖν, οὔτε ὧν ᾧ εὐδοιντο ἑκόντες εἶναι" διὰ 
ΩΝ ΄ ᾿ς τυ ὦ ΄ ΄ Ζ΄ ΄Ζ 

δὲ τὸ μηδένω αὐτῶς ἡϑεληκέναι προέσσωι μῆτε χρήματω 
Ά τ 7 ΩΝ 7 Ε] Ἂς 7 ΄ 

σολλὼώ μήτε τυροιννίδω μῆτε τείχη ἐρυμνὼώ μῆτε τέκνω 
- Ἂ» ΕῚ Ψ ν᾽ ν ν τ υ τ] 

ἀξιέρωστω, ὠποθϑνήσκουσι πρότερον, στρὶν δῆλοι γενέσθαι, 
ΔΝ ἄτο πῶς αὐ μος δὲ Ν Ν ἢ 7) 9 Χ ν ἐνῇ 10 οίο, ἤσον" ἐμῶοι θὲ σὺ νυνι καὶ τειχή ἐρυμνώ καὶ πλουτον 

δ ΄ς Ν δ Ν ν Ν ΄ τῳ 2 ᾽ 
σωντούωστον καὶ συνώμον τὴν σὴν Κκῶὶι 9 υγατερῶ ἀξιόκτη- 

3 7 Ἁ 7, Ὁ" Ἂν -“ ᾽ 
τον εγχειρίσως, πεποιηκὼς με δῆλον γενέσιϑαι πᾶσιν ἀν- 

΄ .“ τα, ΤᾺ 3 - Ν ἐπ 3. 5 ἊΝ 5... Ἃ 
ϑρώποις, ΟΤἐέ ΟΥΤ ὧν ἀσεβεῖν σέρι ξένους εϑέλοιμι οὐ ὧν 

τὰ. ῬΏΣ ΘΙ ΡΏ 5. τἰτιιπηηὰας ἰοριε νἱ- οὗ ἐγὼ] Οπε]ῇ, ἐγὼ οὐαίεῖς; ἀεὶπάς 
ἀείατ. Ῥτὸ ἐν ἡ ππᾶτρο ϑίθρῃ. ἀαΐ εἰ ἐκεῖ, [π 

δας σε] ἴῃ Οπεϊξ, εἢ ὅτι ὁρῶ ὀφείλων (πο } , εῆ βαβυλῶνι ἐκεῖ πλεῖσφω, νὰ Ϊ- 

τήν, [4 νετῦα ὅτι ὁρῶ ἴῃ ταίαγα [οτὶ ρῖα 
[αηῖ, εἰ νι είας δηΐθα ἔα }Π[ῦο σε ἐσῶ, 
Οὐτγγοέζου. ἴῃ πΊΔΥρηΘ. σὲ ἀληθεύοντα 
αἴαυς ἤδη αὐάϊαάϊτ : αἰ τἰπγαπι ἀδηΐαις 
1. ὀφείλων ᾿ἰϊετατη ταΐατγα ἔογα ἀδ]ογαῖ. 
Ῥοίῆε αἱϊοαὶ ὅτι σε ἀληθεύοντα ὁρῶ, 
ὀφείλω σὴν ὑπόσχεσιν ῬΙξορίδοετο. 

καὶ ταύτη] Εἴαϊο Π] 1 τὰ. Τα πεη- 
τὰ σὰ αὐτὰ απῖϊπα οππί, 

ἐγὼ μὲν δέχομαι] ΨΜυΐρο εγαὶ χρή- 
ματω, ἔφη, ἐγὼ ταῦτα δέχομαι. Ζειηα 
αχαῇ εχ σμὶῇ. εἰ ῬΒΙ]ΕΙρμο ἀδάϊε 
χο. ἔφη. ἐγὼ μὲν δέχ. οτηἶο ταῦτα, 
αυοά ΝΥ εἴκε ροίξ ἐγὼ μὲν σοἰ]!οοανίτ, 
δεά ἴῃ Οαεϊῇ, οὔ, τεῆς ΕλοΠοτο, εὰ 
{οτίρίαγα, φυᾶτα ἀράϊ, εἰ ἀοϊηάθ κᾳ- 

, 
κενὰς ᾿ 

Βαΐα ἱπ τηᾶτρὶηα Δα τ ρίδ. 
[ἀντὶ σπούςου ---- δεδώρησα.] ϑεοϊαῆ 

νειῦα, 4185 ΤΠ ΠΟῸΠ ἰΟ πὶ νοῦθο- 
τὰπι ἢταξτατᾶτα οὐ σοτηροΠίοποῖ 
τ ἰ τ σα ᾿πηρεάϊτγα, (δα δεα πὶ γερεΐετε 
ἱπαρίε δηθὰ Ὀτενιίει ἀϊέξα ν᾿ ἀδπίυτ. 

9. τί τοτὲ τοῦτο] σαεῖξ, ϑαυμάσας 
τε τί τοῦτ᾽ εἴη. ἀεῖϊπάς λέγε, Αἰά, πηι. 
1ῆηρτ. 
Ὅτι, ἔφη) εῖποερβ ἐγὼ ὃχ Οὐε]ξ. 

εὐ ΡΠ116]. ᾿πίςγαῖς Ζεαης : ροδα οἶμαι 
ἀνϑ)ρώσους οὔ Ὁ εἶναι, Θ᾽ ς}{. 

τοολλὰ]) 1πητ. [Ππηργ. μεγάλα μοίεᾶ 
δῆλοι γίγνεσθαι, ΘΕ}. 

10. νυνὶ] Εχ Οαε]ῇ. ῥτὸ νῦν τεσορὶξ 
Ζευπηε ; ἰάρηι ᾿ἰθεγ ἀοὶπάς ἐγ χειρήσοις 
-αϑἰλοιμιτετχοημάτων ἕνεκα, 



ΠΕᾺ Υ. ΟΑΡ. 1. “ὔρ 
Σοὶ ἴω 7 Ψ " ͵ Δ δ Ψ 
ἀὐικεῖν χρημάτων ἕνεκεν, οὔτε συνϑήκας ὧν ψευδοίμην 
“ἃς με “ον " 3 » ἥκει ἐς - δ δὰ ὉΝς 

ἐχὼν εἰνῶὶ. "“ουτ οὖν ἐγὼ σοι, εὖ ἴσϑι, εως ὧν ἀνήρὶὶ 
7 5 κω 5 ΤῸ » “ ς 5 3 

δίκαιος ὦ, καὶ δοκῶν εἶναι τοιοῦτος ἐπαινῶμωι ὑπ᾽ ὠν- 
΄ Ψ ἥν ΥἙἁὨθ ͵ Ε ἐν Ζ ᾽ 5. 

ϑρώπων, ουποῦ ἐπιλησομοωι" ἀλλα πειρώσομνῶι σὲ ὧν- 
» "»“ -» »" Σ 3 ἊΝ » 3} θα τιτιμήσωι! πῶσι τόις κωλόῖς. Καὶ νδοὸς δ᾽, ἔφη, τῇ 

ΧΝ ΦὍ καὶ 7ὔ 3 7 Ν 

ϑυγατρὶ μὴ φοβοῦ ὡς ὠπορήσεις ὠξίου ταύτης" «πολλοὶ 12 
Ὰ ΝΠ ὸς Ν ͵) δου Ὁ ἡ ὩΣ Σὰ ““᾿ὈΟῸ» γὰρ καὶ ὠγωϑοὶ φίλοι εἰσὶν ἐμιοῖ ὧν ὅστις γαμέϊ αὐ- 

Ὰς 3 νυ» εν -, -“ . 3 ἊἋ Ν 

τὴν, εἰ μέντοι χρήματα ἕξει τοσαύτω, ὅσω δίδως, ἢ καὶ 
35) 7 ὥ ) Δ " 3. τὰ ς ΗΝ 
ὠλλὼ πολλωπλάσιω τούτων, οὐκ ὧν ἔχοίμέ εἰπεῖν σὺ 

ἔοι Δ « ΣΝ 4 ὧν ἃ ὩΣ δ Νὰ ἊἋ 

μέντοι εὖ ἴσϑι, ὅτι εἰσί τινες αὐτῶν, οἱ, ὧν μὲν σὺ δίδως 
᾿, ,.. Δ Ν 7 - 7 »-“ , 

χρήματων, οὐδὲ μιέκρον τούτων ἐνεκῶ σὲ μώλλον ϑαυμά- 
ΠΥ" ΝΥ ο»-“ Μἷ“ἢἤὕ »“ »-» 

σουσιν᾽ ἐμὲ δὲ ζιλοῦσι νυνὶ, καὶ εὔχοντωι πῶσι Θεόὶς 
᾿ν ,Ἶ Ρ᾿ ἐ Ἁἢ ΕΣ »ὩῸ᾿" Ἕ ᾿Ἶ -" 2 

γενέσθαι ποτὲ καὶ ἑαυτοὺς ἐπιδέιξωι, ὡς πιστοὶ μέν εἰσιν 
πὶ ἩΦΩνς 3 »"Ὕ »“ ͵΄7 "“, Ν Ζ ε 37) ἜΡΣΣ 

οὐδὲν ἧττον ἐμοὺ τοῖς φίλοις, τοις δὲ πολεμίοις ὡς οὔποτ' 
Ὧ ε »" »"»ἭἪ. 5 ᾿ ͵ 9 ᾽ ΕῚ 

ὧν υῷειντο ζῶντες, εἰ μή τις Θεὸς βλώπτοι" ἀντὶ ὃ ὡρε-- 
[4 Ν )] 3 ὑρε “ ΡΩΝ Ν ͵ὔ Ν -» 

τῆς καὶ δόξης ὠγαϑθϑηῆς ὅτι οὐδ᾽ ἂν τὼ Σύρων πρὸς τοις 
“ Ἀν ΄ ἕ ΄ 7 , 

σοῖς καὶ Ασσυρίων πάᾶντῶ προέλοιντο᾽ τοιούτους ἰσϑι 

ἄνδρας ἐνταυϑὼ κωϊημένους. Καὶ ὁ Γωβρύας εἶπε γε- 13 

ΟΥ̓ΠΠΙΏΟ αἀἰν}ΓΌ Π. 
ἐπιδεῖξα.} (αεὶξ, ἐσιδείξασθαι, οτηϊ- 

Ὡς νεῖ] τσοτὲ καὶ ἑαυτοὺς, [6ἀ σοττα- 

ἄν ψευδοίμκην)] Ηος οτάϊπε οὰπὶ 
(υε!, Ζεὰηρ : τοϊαὰθ Εαά. ἰηνεῖ- 
τυηῖ. 

11. Τοῦτ᾽ οὖν] Ματσο πε, σούτων 
ἃπποίδξ, ασαοὰ ΡΠ ΠΕ  ρΡμ5 νϑστῖτ, σῦς 
“ον (αῇαϊ, Βτγ]. ἀξ! πάς σοι σαπὶ ΡΠ1- 
εἸρῇο Θαε!ῇ. οπλίτ, Βτγοάδθις σὺ Ἰερὶ 
νοϊαϊε, 

ἕως ἀν] Εχ Ουεὶϊξ, ἄν σατα Ζεαηΐο 
εἰ ΕἸίοποτο δάζοϊνι. ἀεϊηἀε κἀγαθοὶ 
Οπεῖί. 

12. ὧν ὅσαις---αὐτὴν]) Οσαε!ῇ, φίλο 

εἰσὶν, ὧν τις γαμεῖ ταύτην  [εἀ σοττγε- 
ὅϊοτ ἐμοὶ αἀάϊάϊτ. Ετίατπι ΡΠ] ρῃυ5 
σις τεἀαϊαάϊε. ϑεαθεῃϑβ εἰ μέντοι νίτο- 
ἴυτα (επῆτϊ δτα πὶ ΥΝ ςἰῆτζε σα τῇ Ρργορῖοῦ 
ἐξαθεηβ μέντοι ἴὰπὶ ΡΙορῖοσ ἰδηϊεη- 
τατὰ, [ξἰτὰγ οὰπὶ 60 εἰ μὲν χρήματα 
τη τη. 

χοήματα ἕξει] Ομεϊξ, χρήμαϑ᾽ ἥξει. 
σὺ μέντοι) ἴϊὰ Ογτὰβ εἰδραπιεσ εἴ 

Ὠατηδης Πρηϊῆσας Οοῦτγϑε ἂρυὰ {ε 
ἑπᾳοίααβ. νἱτίατ9. γ᾽οιεθασα ρσεῖια τὰ 
το εἶς τη αὐλτη οτηπίατα 

ἔϊον κωὶ ἑαυτοὺς ἴῃ τηλτρίης δααϊάϊς, 
Ῥεῖ Ρἢ 5 τοτὲ ἐσιδείξασϑαι τεαάϊα τ, 
ΜΙΊΠΙ (οτγιρίατα γενέσθαι τοτὲ ἐσιδεί- 
ξασϑαι Ρτθρίδσει, θη 5 δηΐτ νεγῦο- 
γα καὶ ἑαυτοὺς εἰορᾷητιὰ5 τεάάϊτας 
ἸΏ [ἐφαςη τις οὐδὲν ἥτσον ἐμοῦ. Ατια- 
τῆθῃ ἑαυτοὺς ἐπίδεῖξα, εἴς ἀϊξίατη ρτὸ 
ἐπιδείξασθαι ΠτΩρΙΙοα. 

ὡς οὐποσ) ἴτὰ οὰτῃ Οαε] ἢ, ΡΏΠΕΙ. 
εἰ τηᾶῖρίπε ϑίερῇ. Ζέιηε: οεΐεσο 
Εαά. οὐδέαοασ᾽ οταϊῆο ὧν, ΨΥ ει Κιαηα 
ὡς οὐδέποτ᾽ ἂν ἀεάϊϊ, ϑεηιεηβ σις 
δηῖς Θεὸς αχ ῬΏ1οΙ. εἰ με], δοςεῖ- 
τ; ἀθπίᾳας Ἑαά, ρῥζ. τρεριέλοινσο σοΓ- 
τεχὶς Βτιοάδθι. 

σοιούτους ἰσϑ!}) [ἴὰ οσυὑπὶ Ταπἴϊπᾶ 
{οτὶρ ρτὸ τοιούτους ἄνδρας εὖ ἴσϑέ. 
ΑἸάϊπα ξαπάεπι ἀδάϊς ᾿θέλοπετ, {εὰ 
εὖ ἴσὰμ ρος ἄνδοας εἴῖατα δαἀάϊάϊτ, 

13. εἶπε γελάσας) 1ίὰ Οὐσαε]ξ,. ρῖὸ 
ψαϊσαῖο ληῖς Ζευπίατῃ ἐσιγελάσας, 



370 ΟΥ̓ΒΙ ΠΙΘΟΙΡΙΙΝΑ͂ 
“ »" “" 9 " “ο -“7΄ ͵ ᾿ ᾿ 

λασας, Πρὸς τῶν Θεῶν, ἔφη, ω Κυρε, δεῖξόν δ. μοι, ποῦ 
Ψ ΕΣ “ἶ 7 ᾿ δ Τα Ζν -““ΝΔη 

οὗτοι εἰσιν, ἡψῷὼ σὲ τουτων τινῳῷ αιτήσωμου σαιδο, 9: γε- 

νέσϑαι. ᾿Αμέλει, ἔφη, οὐδὲν ἐμοῦ σε δεήσει τυνϑάνε- 
. Ἄ ΠΥ ᾿ς ς ο- - 2. Ν ςς ἼΣΑ Ε 

σϑαι, ὠλλ᾽ ἣν σὺν ἡμῖν ἐπ, αὐτὸς σὺ ἕξεις καὶ ὥλλῳ 
᾿ ἄν ΟΛΛῚ ἘΝ 

δεικνύνωι αὐτῶν ἕκωστον. 
“» 5 3 Ἂ, 7 3.0} 3} “» Ψ 

14 Τοσαῦτα δ εἰπὼν, δεξιάν τ᾽ ἔλαβε τοῦ Γωβρύω, καὶ 
(οῦτγαβ 1Π 5 τ 5. ἢ Ν ἣν ΄-- ε:νν Ψ 9 φΦῳ»,) Ν ς 

οαῆτα ἴην!- ὥγωστας ἐξήει, κωὶ τοὺς σὺν αὑτω πάντας εξήγωγε καὶ 
ἰαῖιι5 Ρετία- ᾿ς ᾿ ἂν ὃ τ ΟΝ 

τπολλὼ δεομένου τοῦ Γωβρύα ἐνδὸν δειπνεῖν, οὐκ 9 ἔλησεν" ΤΌΣ 0 -Ξ- 

Πδίη δά πϊ- 9 ΤΗΣ -“ ΄ 5 ἾΝν Ν 7, ᾿ 
ταῖυτ. ὡλλ᾽ ἐν τω στρωτοπέδω ἐδείπνει, καὶ τὸν Γωβρύαν σύν-- 

γ᾿ 7 χ 

15 δειστνον παρέλαβεν. ᾿Επὶ στιβάδος δὲ κατακλιϑ εὶς 
27 ΜΌΝ, Ἐκ 3 ῷ 3) " Ἢ ») 32 

ἤρετο αὕὑτον ὡδε; Εἰπέ μι, εῷη, ὦ Γωβρύα, τυύτερον οἴει 
᾿ Ν « “ ς 7]͵ ᾽ τ Φ σοὶ εἰνωι Ὡὠλείω ἡ ἡμῶν ἑκώστω στρώματα ; Καὶ ὃς εἷ-- 

ε -“ ἊΝ δι Ἀδινγὰ 5, ΠΥ 254 2) δ τῳ 

σεν, Ὑμιν νή τὸν Δι εὖ οἱϑ ὁτι, εῷη, καὶ στρωμιώτῶ 
ἐν 2 Ἂν Ν Ζ ἃς Ἀν Ἂ. ἣν ς 

ὥλείω ἐστι καὶ Ἀλίνωϊί, καὶ οἰκίω Ὑε σολυ μείζων ή 
ς ᾿ς "» δι ὐε ρι «“ ὅν ἡ Ν ὯΝ »Ὁ" 

ὑμετερῶ τῆς ἐμῆς᾽ οἱ ὙΕε οἰκίον μεν χρήσϑε γὴ τὲ καὶ οὐ- 
"» 7 ᾿ Ὁ ἴω 3 « Ζ ΄ "Ὁ Ν 3 τς δ 

ρώνω, κλινοῦι δ ὑμῖν εἰσιν, ὁπόσω!ι γένοιντ᾽ ὧν εὐναὶ επὶ 
“ Ὡχ Χ χε 3 ε α “, ; 

γήσ᾽ στρώμωτα δὲ νομίζετε, οὐχ, ὁπόσω τρόβατω ᾧύει 
4) 9 3 « Ψ τὰ ΕΣ Ν ἣΝ Α΄, κ : 

ἐριὼ, ἀλλ᾽ ὁπόσω φΦρύγανω ὅρη τε καὶ τοεθίω ἀνίησι. 

10 Τὸ μὲν δὴ πρῶτον συνδειπνῶν αὐτοῖς ὁ Γωβρύας καὶ ὁρῶν 

ααοά οοττγεξῖοτ ἴῃ Οοάϊοε δπποίδν τ, 
ΕΧ 400 ᾶτγιοαϊα5 εἰἰὰ πὶ σῶν ἀηΐα “δεῶν 
ἈΟσοΙΤι. Ιάεπὶ Πἰρςγ ὦ ἀπῖς Κῦρε οπλὶ- 
Πι, εὰ δὴ αδπῖθ μοι δάάϊ!άιϊτς.  Οεῖε- 
τατη ααοά (οῦτγαδβ (αὈτΙετ, πες δά- 
τηϊγαῖίοπα νἰττατ5 αὈτερία5 ἔπρεῖ δὰϊ 
1π ἰαοτί πὰ δ απαάιϊζατ, ΝΥ ειίκα. οδα- 
ΤΆτΩ - Ε].5 ΓΕῚ σοτηπηεηῖα5 ταίογι δά 
Ραϊετηατη ΘΟΌτν δ ἈΠΊΟτΟ ΠῚ, αὶ Ογ- 
ΓᾺΠῚ ρΡαάοτα ΓαἰρΙοοῖατ ἱτηρεάϊτε, 40 
Ταϊη5 ε ἢ ατίτ νὶγρὶπὶς τηἁγιτα πὶ ἴα- 
τὰαγα πῇ Ρρτοπτιεδίυτ. 

᾿Αμέλεις ἔφη] Οὐεῖ. εἰ ῬΠΠΕΙΡΏΙ 
Ἰεδιϊοπεπὶ καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν : ἀεϊηάε 
Ουεὶξ. οὐδὲν δεήσοι---:ἀλλ᾽ ἄν σὺ ἡμεῖν. 

14. Τοσαῦτα δ᾽) ΟπΕΙΕ. σατὰ ῬΏΠ]ΕΙ, 

σοσαῦτ᾽ εἰπὼν, δεξιάν σε λαβών. ἀοίηάς 
Ἰάεσα ἰἰθεγ Ουεὶῖ.. οὰὐπὶ πηᾶρὶπα 

᾿ ΒΙΕΡἢ. μεϑ᾽ αὗσοῦ ἐξῆγεν ἅπαντας. 
᾿ «ταρέλαβεν] ἴῃ 1απτ. εἰ ΑἸά, [ε68ε- 
Ῥαπίωυτ νεῖῦᾶ μέγιστον δ᾽ ---τσαρατί3)ε- 
σθαι Ὧὰο ἐχ ἰβξϊίοης 19. απθ 4]1ε- 

ὩᾺ ΠῚ πη Ἰοσαπὶ ἱπηπηϊρταῆξ απῖα ὅ51ε- 
ῬΠῃαπυμη δάγηοπαϊ Βτοάδοαβ ; αἴαας 
8160 ἴῃ Βτυ]. εἰ ΙΠηρτ. Εαά. νεγῦα 
Γρατὶα οὐ δα απτ. [Ὁ] νετὸ [εαυ]- 
ἴὰΓ καὶ ἐσὶ στιβάδος. ΑἸάϊπᾶ ἐσὶ σει- 
βάδος δὲ ἀφεάϊι. Θαυοά ροίαϊ, εχ ΡὨ]]- 
εἰ. Βοά]. εὐ συεῖξ, ἀαχίς Ζευπδ : 
Ροῆξα κατακλινεὶς ρτϑοῦει Οπε]ξ, 

15. οἴει σοὶ εἶνω!)] [ἴὰ εχ Οαεΐ, 
Ζευπθ, δηῖα 4ὰ8πὶ δἴαΐ οἵξ, εἶναί σοι 
τυλείω ἢ ἡμῶν ἑκάστῳ. 

νὴ σὸν ΔΙ] Οαε!. νὴ διὰ εὖ' οἵδ᾽ ὅτι, 
ἔφη, καὶ στρώματα πὰ ἔφη ρΡοῇ ὅτι 
Ἰηΐεγαϊ ; ἰηα!ἀεπὶ καὶ ΓπρΡρ]ενὶ, ηαοά 
ετἰᾶτὴ ΡΠ] ΕΙΡ Πα 5 τεάά!α!τ, 

τοολὺ μείζων] Ηος εχ Οαεῖϊῇ, ὑτὸ 
τυολλῷ ἀεάϊτ Ζειαπα. ἀεϊπάδ Ἰάθαι ᾿1- 
ΒΕΓ εὐναὶ γένοιντ᾽ ἄν--οὅσω τορόβαπα---- 
ἀλλ᾽ ὅσα δρη τε. ἴεα οσοτγεέϊοῦ φρύγανα 
Δαά!άϊε.᾿ 

16. Τὸ μὲν δὴ] [τὰ ουπὶ ῬΏΠΕΪ. εἐ 
Ουρι, ᾿ἰρτο οοττεχὶ νυ]ραΐατα Τότε 



ΤΙΒΕΒ ν. ΟΑΡ. 1, αι τ" 
Ν δι). “» ΄ Ψ Ἂ-Ώ 

τὴν ζυαυλότητω τῶν «τσαρατιϑεμένων βρωμάτων, πολὺ 
- ΝΠ τὰ Ὁ» “πὶ ἀν ΕΝ 3 δ 

σφᾶς ἐνόμιζεν ἐλευϑεριωτέρους εἶναι αὐτῶν" ἐπεὶ δὲ κα--17 
ἠδ με Ν᾿ "» : 3 Ἂ Ἂς 

τενόησε τὴν μετριότήτω τῶν συσσίτων᾽ (επ’ οὐδενὶ γὙῶρ 
΄ ,..-ΔᾺλ ὮΝ 5» »" β΄ 4 

ββρώματι οὐδὲ πόματι Πέρσης ἀνὴρ τῶν πεπαιδευμένων 
Ἂδ αν ἂς ὧν 3 7 ἘΦ" ΄ “ 

οὔτ᾽ ὧν ὀμμάσιν ἐκπεπληγμένος καταφανῆς γένοιτο οὔτε 
« »" ᾽, πρῴ Ὁ" ἊΝ 3 »- τ Δ ἣΝ 

ἁρπαγή οὔτε τω νῷ, μὴ οὐχὶ ταρονοεῖν, ὥπερ ἂν καὶ μὴ 
Φ ͵Ζ ΄ » ΕἾ -« τ. τ ν ἊΝ Ὗ ΤᾺ 

εν σίτω ὧὠν᾿ ὠὡλλ ὥσστερ οἱ ἐππίκοί, διὰ τὸ μή ταρασ-- 
᾽ "Ἕν μἱ“ Ἃ : ε βώ 

σεσθαι ἐπὶ τῶν ἵππων, δύναντωι ὡμῶὼ ἱππεύοντες καὶ 
ξ, 2 ἤ ἐ- ΄ « 5», »-, 3 

ὁρῶν καὶ ἀκούειν καὶ λέγειν τὸ δέον, οὕτω καὶ ἐκέϊνοι ἐν 
“" ᾿Ξ ᾿ δ΄, ». Ὗς Ἂ 

τῷ σίτῳ οἴοντωι δεῖν φρόνιμοι καὶ μέτριοι φαίνεσαι" 
Ἂς λ ἊΝ ἸΤψῳ ἢ τ: 7 Ν ἰλῃ Τὰ 

τὸ δὲ κεκινήσθιαι ὑπὸ τῶν βρωμάτων καὶ τῆς πόσεως, 
7 ἘΠ δὰ ἈΝ “Ἶ νὰκ τὺ Ὁ ᾿ " ΨΖ Ξ 

πάνυ αὐτοῖς κυνικὸν καὶ Θηριῶδες δοκέιϊ εἶναι") ἐνενόησε 18 
Ν 3. ΔᾺ ς 5 ᾿Ξ 3 7 »“»“ (ἶν 2 

δὲ αὐτῶν, καὶ ὡς ἐπηρώτων ἀλλήλους τοιαῦτο,, δίῳ ἐρω- 
-“ - 5 ἽΝ ἘΣ Ν ς 3) {" ΩΝ 

τηϑήνωι ἥδιον ἦν, ἢ μή, καὶ ὡς ἐσκῶπτον. οἰῶ σκωφϑη- 
-“ Ἵ ὮΝ 7 ε » ς ἐὰν λ «“ 

ναι ἥδιον ἥν, ἢ μή᾽ ὥ τε ἐπωιζον ὡς πολὺ μεν ὕβρεως 
ἃ ΟΝ . Χ -“ » 7 “ ΄) δ -“ 

ὥπήν, ολυ δὲ τοῦ ὠἰσχρον τι ποίειν, πολυ δὲ τοῦ χωλε- 
Ν 3 ΄ ον ᾽ Ἀα ἐ ἂν 

παίΐνεσθι πρὸς ἀλλήλους. Μέγιστον δ᾽ αὐτῷ ἔδοξεν 10 

μὲν δή ; εοἴάεπι ἀμποο5 ἰπ ἱεαπεπη θ5 
ὈοτΓρΕἢ Αἰ [σατα εἷἢ πηεσατα ΖΕ. η6, 
Ὁ νυΐρο ἰαρίταγ: τσρῶτον ὁ Τωβρύας 
συνδειπνῶν αὐτοῖς, ὁρῶν τὴν 

εἶναι οὐσῶν] τὰ σατῃ πε], Ζειης 
ῬΙῸ αὐτῶν εἶναι. Ιῃ (σαεϊῇ, τἀπιεὴ ἃ 
Ῥτίπγα πῆδηὰ (οτ ρα πΊ ἐλευθϑερωτέρους 
Ἰερίταγ. 

17. συσσίσων)] Ηῆος οχ Μιυτεῖὶ σοτ- 
τεξϊίομε ρτὸ σίτων ἀδάϊι ζΖειηδ, εατω- 
ας οτὶριυταπ) ρμοΐαἰαῖ σδαΐα, απ 
ἤατίπὶ εἀϊτ ΧεπορΠοη. 

οὔπ᾽ ἄν ὄμμασιν) ος τε]ῖας (οηδὶ 
ἐχ ἰδέϊτίοης Οπυεὶξ. ααᾶπὶ ναϊραῖαπα 
δηῖς Ζεαηϊ πὶ οὔτε δ. ἄν. [εἀ Ιάδπὶ 
0 εγ ἐμοσεσληγμένος, τηᾶίε. 

σῷ ν2} Ναϊ]ραίατῃ οὔτε νόῳ εχ πε] , 
φοτγεχὶς Ζεαπὲ ; εχ εοάήδεῃ εἰ {ῦτὶ5 
Βτοάδοὶ τυροσκοσεῖν Ῥτγθρτα τ ἀείηάε ; 
δΔηῖα μὴ οὐχὶ ἰῃιε!]! ρα ὥστε. 51 
καταφανὴς γίνεται ὄμμασι καὶ ἄρπα- 

γῆ εἰ οομίϊς εἰ γαρί δε οσσμῤῥαΐ]ο716 
ΟἸδΟΥΜ ῥγοαογε 71:171117}} δα φηα1 σμῤαά1-- 
ἡαήφη, αὐἸά τὰτ ετὶς σῷ νῷ και. γί- 
ϑεσϑώ, ἢ ΜΙῺΪ Πϊς οἱἰϊπι σῷ φωνῇ ἰστὶ- 

Ρίαπι ζαἸΠδ νἀ αΐυτ, , 
μὴ ἐν σίτῳ ὧν] Ουε], ἐπὶ σίτῳ ὧν, 

[εἰ οοτγεόϊογ μὴ Γὰρρ]ενὶι, 
κυνικὸν) 1ῃ Οὐε], ῥ κὸν ἴρτα Γοτὶ- 

Ῥίατηῃ εἰ, συϊκὸν εχ (αἷς. ᾿Π τα ἀΠη0- 
ἴανὶϊ Βτγοάευβ, ασαοά τεάάιαϊς ετἰὰπὶ 
ῬΏΠΕΙΡΠα5. ἀεἰπαε ἐδόκεε, εἶναι : ἐνόχσε 
δὲ Ουε!ξ, 

18. ἐνενόησε] Ζειη8 τσερὶ Γαρρ]εὶ δά 
ωὐςῶν. ααοά ταϊϊ ἀσγαπι νἱἀδτατ. 

ἦν) Οὐ πὶ ρῥγῖπιο ἰοοο ἴῃ πε], 
{οοϊαῆτ Ζεῦπο : ἀεϊηάς καὶ ὡς ἔπαι- 
ζον Ταπῖϊηᾶ ΑἸά. Πηρτ. 

τυολιὺ δὲ --- τυοιεῖν)] ΜΙΏΙ δος {πΐρε- 
ἔϊα (απῖ. Θυϊὰ εηἰπὶ δά Ἰοοοὸς οοη- 
ΨΙΝ Ραγηδῖ Θοτητηθγηογαῖίο ἔδξιϊ 
τατρὶβ 9 ΑὉ αἰσχρόν τι ποιεῖν ἸμἀἸοῖα πὰ 
οοητίπεῖ πα! δι Οἢ 5 πῃ ΠΟΙΏΪΠΕ 10- 
Οἴτῃ ΠΟη ἔδγεηϊε ἢ Αἴ ἰτὰ ροί χαλε- 
σ΄αἰνεσέδαι, φαοα εἰ τηΐη5, οΟἸ]οσδτὶ 
ἀεθαϊε. 

19. αὐτῷ) Βαά. ργ. αὐτῶν Βτοάδθιι5 
σοτγοχῖτ. ἀεῖπαε Ἰεέξῖο Ρῃι]ε]. εἰ 
(πε. στρατιᾷ ταεϊίογ ν᾽ ἀθθαῖαγ 516- 
Ρῇδπο ; γυϊσείαπι ἄξεις ἀεξεηάδῃς 
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“ δὴν, ͵΄͵ὔ “͵ ψυν, Ε ᾿ς 4. ὃ ᾽ ὦ ἣ 

εἰναι, τὸ ἐν στρωτείω ὄντας τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κίνδυνον ἐμι- 
΄ Ἂς 2 .ο 4 

βαινόντων μηδενὸς οἴεσίϑωι δεῖν ταλείω παρατίθεσθαι, ὧλ- 
ἣ- “" 3 5 Ως ἢ 

λὼ τοῦτο νομίζειν μεγίστην εὐωχίαν εἶναι, τοὺς συμμάχε- 
[4 .« 7 «ε 

20 σθαι μέλλοντας ὅτι βελτίστους παρασκευάζειν. Ηνίκοῳ 
δ ἐς Ψ «ς 3 Σ ΕἸ Ν ΕῚ ΕἸ Ὁ 253 

δὲ ὁ Τωβρύας ὡς εἰς οἶκον ἀπιὼν ἀνίστωτο, εἰπεῖν λέγε- 
Ξε μος 7, ΝΣ ΤῊΝ ΄ δ κ 

τῶι Οὐκέτι Θαυμάζω, ὦ Κυρε, εἰ ἐεκπώμωτῶ μὲν κωὶ 
« 7 ς -“" ς “ ᾽ 5 

ἱμάτιῳ καὶ χρυσίον ἡμέϊς ὑμῶν πλείονω κεκτήμεθω, αὐὖ- 
Ν » ᾽ ψ ς »Ὕ “7 Ἂ Ε ε »“᾿" » ἃς 

τοὶ δ᾽ ἐλάττονος υμῶν ὥξιοι ἐσμεν. Ἡμεις μὲν γῶρ 
2 7) ε; ς »ο»“ων »“ ἰ Ὁ 5) 

ἐπιμελούμεθα, ὁπσὼς ἡμῖν ταυτω ὡς πλειστῶ ξἕστῶι, 
« ο“ο 7 ρο-ο 3 “ « 3 ς 

ὑμέὶς δέ μοι δοκέϊτε ἐπιμέλεσθαι, ὅπως αὐτοὶ ὡς κρώ- 
3] Χ Ἂν" 197 « Ν μὴν Υ 2 21 τίστοι ἔσεσϑε. Ὁ μὲν ταῦτω εἶπεν" ὁ δὲ Κυρος, Αγ, 

2) ἊΣ Ψ “ Χ- " 53} ΝΥ « ἐτνδα, 

ἔφη, ὦ Γωβρύα, σπως πρωὶ παρέση ἔχων τοὺς ἱππέας 
5 ἐξ ") Ν τι "Ζ Ἄ Ε ἂ, (( 

ἐξωπλισμένους, ἵνω καὶ τὴν δύνωμιίν σου ἴδωμεν, καὶ ὥμω 
δ τὰς -“ ͵΄ "7 εν ς Ἂν 5 δ ΝΣ "“ 

διὼ τῆς σῆς χώρας ἄγης ἡμᾶς, ὡς ὧν εἰδῶμεν, ὥ τε δεῖ 
»', ς »-"- Ρ 

Φίλια καὶ πολέμιω ἡμῶς νομίζειν. 
7 Χ Ἂς -“ ο, ἂν" 5 “ὍΝ ἢ νων, ΑΞ 

22 Ἴστε μεν δὴ ταῦτοω, εἰπόντες ὠπηλϑον εκώτερος ἐστι τῶ 
Ονυτὰ9 ἃ σο- , 
Ὀτγαεῖ Ηγτ- σπροσηκοντῶ. 
σδηΐο 6Χ- » ἀπ ἘΠΕ Σ, τ» ἜΉΑ ἢ ὰ ᾿ 

ααϊτῖτ, 4188 Ἐπεὶ δὲ ἥμερω ἐγένετο, πῶρην ὁ Γωβρύας, εἐχὼν τοὺς 
ποΥύα ἰοοϊο-ς ᾿ ἜΣ ΣΧ ἢ Ὁ ἐ δ -“ “ ͵ ᾿ 
ταὐτὰ αὐχὶαπηεως, Κῶὥι ἤγειτο. Ο δὲ Κυρος, ωσπερ προσήκει ῶν- 

Ἰάετι οὰπὶ τηᾶγρίης ϑιίερῇ. βέλσισσοι Ἰητεγργείδίῃγ: φημὶ σχροάϊοπὶ ῥγώ- 
ΡΙῸ ὡς κράσισσοι ἀαῖ. ῬΙοΟ ἐσιμκελεῖ- Μιπι. Αἴ Ποῦ εἢ στρατηγίᾳ. Μή εκε 

χιῖ φαβϑα1 Ἰογιοτη μι οερ1 20}: ν εττὶτ να ]- 
φαΐθτη, εἴ νεῦρα ἢσ Ἰυηρὶξ : ὄντας ἐν 
σαροτείῳ οἴεσῥλαι μηδενὸς σῶν---ἔρμβ. δεῖν 
τππαρατ. τολείω. Δι ἢ μηδενὸς τσαρατί- 
ϑεσθαι τσλείω εἴ ΝΟΣ πιλιίο ῥίμνα ἐ{78 
ῤῥοηπεηάα, ρτοίεξϊο ξαυτοῖς ἀάεηα τὰ 
εἢ. Τροποϊανι 5 αὶ μηδενὶ τη] ἐθαῖ, 
σείεγα ἴ1ὰ Ἰεξϊα ργθοῖα} ἔπε νἸάθίατγ στὸ 
“ ΄ } Ν ᾽ Ν 3 Ν , 

ἐν στρατσειᾳ νσῶὼν καὶ εἰς τὸν χυσον κιν- 

δυνον ἐωβαινόντπων μηδενὶ οἴεσθαι δεῖν 
τυλείω τσαρωτίϑεσηαι, Θαδπ) εἴα πὶ 
ταῖϊ Ομ 6 ΠῚ Ρτοτ ] Ε  τη. 

μεγίσπσην) ῬΠΠ6Ι. εἰ ΟΕ] ἢ, ἡδίσσην 
ἀεϊπάς Ουο]ῇ, σοὺς μάχεσθαι, ἴξ4 οοΥ- 
τοξϊατη. 

2λο. ὁ Τωβρύας] Ατιϊου!απη οὐαϊῆς 
Οὐ, εχ 40 ἀδίποερβ ὡς Γαρρίονὶ! ; 
ἀπιὼν νῖτῃ [ατατι Παῦοτ. 

πλείονα Ουε]ξ, ἐκπόμα τα---σλέονα, 
μὲν γὰρ] Ἐχ Ουοὶξ, μὸν ἀοροίι, 

σθαι ἀδάϊ [ογπιᾶτη, σαᾶπὶ Οὐ], ἃ 
Ρτί πιὰ Γοτιρίασγα Ππαθεῖ τᾶ πα. 

21. "Αγ Τᾳπτῖηα οτηϊῆε : ἀεϊὶπάς 
τσαρέίσει τη] εθαῖ Ζειηε : ροίεα ταῦτ᾽ 
εἶπεν ΟΕ]. 

καὶ σὴν δύναμιν] Οοραΐϊαπι οπιϊπὲ 
Οαεῖῇ, σαοπλ ἢ Γεααᾶτγὶ5, τὰ πὶ δοάδπὶ 
ἄμπος ἀεϊηάς {οτ θαπάππὶ οτὶῖ, ἄξεις 
ἡμᾶς, ὅπως ἄν. Ἐκίατη ΡΠ] ΟΡ 5 ἄξεις 
τεαάϊάϊτ ; Εαἀά, ρῥζ. ἄξης μαθεηῖ, ἄγῃς 
ἀεάϊε ϑίερῃ. 

καὶ τσολέμιω} Ἑαπά. ρτγ. ἢ τοολέμια ; 
(εχυεη5 ἡμᾶς οπιϊῆς Ουεὶ]ξ. 

22. μὲν δὴ] Οπε]ξ, δὴ οπιῆο ἑκάτσε- 
ροι, ηυοά Αἰαϊπα οἰἰαπὶ εἰ ῬΒΠ]Εὶ, 
ΡΓθοεγαπῖ. 

σοὺς ἱπ σίας] Ατισαϊαπὶ οὐμῆϊς 
Ουε!ς, φαὶ ἀεϊημάς ὡς; τοροσήχει ργϑὸς 
δεῖ. 
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δὶ ὁ ἄρχοντι, οὐ μόνον τῷ πορεύεσιϑ αν, τὴν ὁδὸν κυνῦοσι ΡοΙῖϊὲ δα(οἷ- 
ἴσεῖδι . ΘΕ, 

τὸν νοῦν, ὠλλ᾽ ὥμα προϊὼν ἐπεσκοπεῖτο, εἰ τί δυνωτὸν εἰή νία ριορῖεσ 
ὧν ἕ “ ἐν μ᾽ ὦ ΒΑΌΥν]ΟΏ 6 πὶ 

τους μὲν πολεμίους ἀπε νεὐπέβόσαι σοίείν, αὑτοὺς δὲ ἰ ἐσχυ- μετὰ ον 
" τε ρΊεη- 

ροτέρους.᾿ Καλέσας οὖν τὸν Ὑρκείνιον καὶ τὸν Ρωβεύων, 23. ἄυπ), 
[εὰ “, 

(τούτους γὰρ ἐνόμιζεν εἰδέναι μάλιστα, ὧν αὐτὸς ΩΕΤῸ πάπο τιᾶ- 
χίτης Πὰς 

δῶσϑαι μωϑεν) Ἐγώ τοί, ἔφη, ἄνδρες φίλοι, οἰομοφυ, ἴταγ ἀϊτίξεῃ- 
: ἄστα οὔε, Ὡς « -“ὡ-΄ ε »΄ὦ΄ω τ᾿ 

συν ὑμ- ὡς πίστοις βυλλεθήμειοες ΒῊΣ τοῦ πυλέμον ἀοοει. 

τοῦδε, οὐκ ὧν ἐξαμαρτάνειν ὁρῶ γὰρ ὅτι μὰ κα ἔτι μῶλ- 

λον ἢ ἐμοὶ σκεπτέον, ὅπως ὃ ̓ Ασσύριος ἡμῶν μὴ ἐπρρθὴῆν 

τήση. Ἐμοὶ μὲν γὰρ, ἔφη, τῶνδε ἀποσφαλέντι ἐστὶν 
Ψ ἥ Νὺ. «7 ΕῚ ΄ «τῶν Ἃ 5 “Ἢ ᾽ Α 

ἰσὼς καὶ ὡλλή οὐποστροζη" υμοῖν δὲ, εἰ οὐτὸς ἐπικροτή- 

Καὶ 24 
΄ 2 Χ Χ ΥΛ “ ᾿ » » Ν τσ 3 3 5». 

γὰρ ἐμοι μὲν πολεμυιὸς ἐστιν, οὐκ ἐμὲ μίσων, ὡλλ᾽ οιο- 

ὲ. Κὅ', αἱ δ 4 5 7 ΜΖ 

σεί, ὁρω ὡπῶντῶ τῶ οντῷ ἀλλοτριὼ γιγνομενω. 

ΕΙ 7 “ ἘΠ᾿ ᾿: Ὧν ς “, 

μενος, ὠσύμῷορον εἰνωι αὕὑτῳ, μεγώλους εἰνῶι ἡμᾶς" καὶ 
; ᾿ -“ 2 ἦρι »“ ς - Χ ο“ 2 κ΄ 

στρατεύει διὰ τοῦτο εῷ ἡμῶς" υὑμῶς δὲ καὶ μίσει, ἀδικέϊ- 
σχῶ ἄεενΝ. » ἐν" “Ὁ 2 7 ᾿ δ ὁ 

σϑαι νομίζων υῷ υμων. Προς ταύτῶ ὠστεκρίνωντο φμῷό- 
Ἂ, Ν ᾿ «“ ΞΖ ε “" 5 

τεροι κωτῶ ταύυτῶ, περαίνειν, τι μέλλει, ὡς ταῦυτῷ εἰδόσι 
δ 3 “ 2 "» “ Ν "»" Ζ 

σφίσι καὶ μέλον αὐὑτοις ἰσχυρῶς, ὁπή τῶ γὺν παρόντω 

ἀποβήσοιτο. 

ἅμα τοροῶν] 7 αητ. οὐ! ο ἀμα ἢ8- 
θεαὶ τυροσιὼν---ἰσκοπεῖτο, (με! ἢ. σρωζῶν, 
(εἀ οοτγοξϊασι πηροσιών. 

εἴ τ (εξ, σε εἴ πιοχ μὲν πη8]6 
οτηϊῇιε. Ροῆεα Ιάεπι σαπὰ ἐυπιϊηᾶ αὐὖ- 
σοὺς δὲ ἰσχυρ. [ἃ ἃ Ῥηπηᾶ τλῆ 

ΟΘαεϊξ, ἢ αὐποὺς ἰσχυροτέρους ὨᾶΡεῖ. 
23. εἰδέναι μάλιστα) Ηος οτάϊης 

ΘΕ. εὐ ΡΠ]. κάλιστα εἰδέναι ἀητα 
Ζειηϊαπι ἰερεθδῖατ: [εἰ ἴῃ Οὐ, 
Ρτ πα τηδῆας εἶναι οτὶ ρίεταῖ. 

δείσϑαι μαϑεῖν)] Αὰ μαϑεῖν ἰπτο}}: 90 
ὥστε. Απτε ἄνδρες εκ ΘῈ) ἢ. ὦ δαάϊαῖε 
Ζεμηε. λάεπι δες ἀείηάε οἴμοι σὺν 
ὑμὴν ἄν ὡς. 

ὁρῶ γὰρ ὅτι) [τὰ εχ Ομε]ξ. [οπρῇ, 
Οὐ ΠῚ δηϊοα εἴει ὁρῶ γὰρ ὑμῖν ἔσι-το, 
σκεσισέον ὄν. [εὰ σοττθέϊογ ἐχ ὅσι, υοά 
ΑἸάϊπα εἴτ ρτθῦεί, ἔδοϊς ἔπω Εἰτ- 
ἴάτὴ ἡλᾶτρο 5:6 Ρἢ. ὃν ἀρροῆτα ἢεῖ! 1] 
Ὠοϊαν τ, ν 

ἐπικρατήσει] Ἰίὰ οατὰ Θίερμᾶηο 4ε- 

ἀϊ ρτοὸ ἐπικρωσήσῃη. ιὰς δὴ ἵν, 1, 
1. 

ὁρῶ ἅπαντα} συεῖε, ὁρῶ ὦ ἄμα, σπἄν- 
σα; ἀεΐηαε οἰόμενος ἀσύμφορον ἑαυτῷ 
μεγάλου: εἶνωι ἡμᾶς. αυδπὶ (οτὶρεατατη 
τεςερῖς Ζειαηθ. δέεγαπι ἴα ὃν γε] ἥ- 
ΤᾺ] νεγθατη ἀεεῆὲε ρμυῖο. 

24. στραςεύει) απιηατη ἐστράτευσε 
δὲ σοττεξϊογ ἴῃ Οὐε!ξ. ἰη!δταῖτ, ἰάθ τι 
ουπλ ῬΏΠΕΙΡΠΟ εἰ ΑἸάϊηα ἀδ, νορείφων 
ἀεάϊτ ρτὸ καὶ ἀδ. νομίζει. 

κωτὰ «αὐτὰ)] ἴτὰ σὰπὶ (Ατηθγατγὶὶ 
{το Ζευης ρτὸ καὶ τὰ αὐτά : Ἑπτίάτα 
(ὐαῦτγιε!. πα ϑοοό νετῖϊτ : (απηθγαγιὺβ 
2 νην Ῥοίαϊς : πηᾶτρὸ ϑίθρηδη. κωτὰ 
ταῦτω, ῥγοῤίογεα ῬὮᾺΪΙρὮϊ νεγῆο. 

δ σι μέλλει] [τὰ συπὶ Βαάοπῇ [ἰδτο 
Ζευπε ἀεάϊε ρὑγὸ ὅτι μέλλει. Οὐαὶ 
ΘτερΠδπὶ δἰ τογα ει ΒοΑϊ. ὅγε μέλοι ἀε- 
ἄἀϊει Ηυτοξὶπίοη. ὅτι μέλει Οπεϊῇ. ες 
ΡΏ1]1Ε]. Τητε]]}Πρ 6 πσεραένειν δὰ μέλλει. 

καὶ μέλον) 1ιΔ ἙὰΔὰ, »υ, Βυάεηᾷβς εἴ 

Τ 
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» Ἐνταῦθα δὴ ἤρχετο ὧδε, Λέξατε δὴ μοι, ἐφη, ἡμᾶς 

ΟΥ̓ΒΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝ ΑἍΣ 

Ψ ΞἘΣ ΑΝ ἘΝ Ὁ Ἂς ς ΑΜ 

μόνους ἐνόμιζε πολεμίκως ἔχειν ὁ ᾿Ασσύριος τωρὸς ἑαυτόν 
5 2 ᾿ς δ πὶ ᾿ς Ἂς 

ἢ ἐπίστασθε, καὶ ὥλλον τινὼ αὐτῷ πολέμιον; Ναὶ μὰ 
“5 ν᾽} ἐς ΄ Ζ 3 ,. »"» 

Δί᾽, ἔφη ὁ Ὑρκάνιος, πολεμιώτωτοι μὲν εἰσὶν αὐτῷ ΚΚα- 
᾽ 9) Ψ ον 57 , Ὠ 

δούσιοι, ἔθνος μώλω πολὺ καὶ ἄλκιμον: Σώκωι γε μὴν 
«“ {δι τ δ Ὁ τς Ψ τ τ νΝ “ΜΝ 

ομοροι ἥμιν, οἱ πολλῶ κακῶ πεπόνθασιν ὑπὸ τοῦ ᾿Ασ- 
ΙΝ; “-ὖ δον 7 .“ ο ρ. 

συρίου" ἐπειρῶτο γὰρ καὶ ἐκείνους, ὥσπερ καὶ ἡμᾶς, 
2 ᾿ -» 95, » 5. "ὃς » ΟΝ 

26 καταστρέψασθαι. Ουκουν, εῷη, οἴεσθ᾽ ὧν γὺν αὐτοὺς 
Ε κι δέ Ἂ 2 »"» ων .«» “«“, Ζ 

ἀμῴοτέρους ἡδέως ὧν ἐπίβηνωι σὺν ἡμὴν τῷ ᾿Ασσυρίω ; 
Υ̓ ΔΕ φήμας “, ’͵ 

Εῷασαν, καὶ σφόδρ ὧν εἰ πὴ Ὑγὲ δύναιντο συμμίξαι. 
ἘΝ Ἴ 2 νὰ 3) 2 ρου ᾽ 

Τόν μέσω, ἔφη, εστὶ τοὺ συμμίξαι ; ᾿Ασσύριοι, 
3 Ἂς ἄς 3) 2 τῷ -» Ψ λ 

οΥ ἔφασαν, τὸ αὐτὸ ἔθνος, δὲ οὐπερ νυν τσορεύη. Ἐπεὶ δὲ 
»-.ὦ 2, « “» Ἕ 3 μοτ , ςς 

ταῦτ ἤκουσεν ὁ Κυρος, Τί γὰρ, ἔφη, ὦ Τωβρύα; οὐ σὺ 
»“ ΄ 7 Ν “" . Ἂ 7 ΡΝ 

τοῦ νεωγίσκου τούτου, ὃς γὺν εἰς τὴν βασιλείαν κωϑέστη- 

Ουεὶῇ. αὐτοῖς ἀεάϊε Βίερῃδηυ5, αὶ 
μέλοι Ἰερὶ νοϊαϊῖ. Ψψυϊρκαῖα ἢ νετὰ εἴ, 
τα] εδϊίοηθ νεγθογαπιὶ ἔαϊ]5 ἀπτα [τᾶ 
εἰ ἐχρ!σαπάᾶ : ὡς μέλον ἰσχυρῶς καὶ 
σφίσιν αὐτοῖς (,. ε. ἑαυτοῖς) ταῦσα εἰ- 
δόσιν, ὅπη εἴο, ϑεηΐμι5 εἴ : ΔῈ ἐπί 
1ῤ05 7α»π ἀϊπε αηπκίος ἐχβεξίαγε χίο τες 
Μὲ ἐυαψετα. [τὰ ΔπδὮ. νὶ, 4, 20. εἴ: 
καὶ σχεδόν τι τυᾶσα ἡ στρατιὰ, διὰ πὸ 
μέλειν ποᾶσιν, ἐκυκλοῦτο τοερὶ τὰ ἱερά, 
δὶ ὙΥεΚε μέλλεν (Οτὶ Ὁ νοϊαϊῖ, αἵ 
μέλλον Ὦ. 1. υὐ μέλλει μοι ἢϊ, γ11}1 
ἐοηρσώτα εξ: ἰπΐτα ν, κα, 37. τᾶσι γὰρ 
ἔμελεν ὅ σι ἐκ σούσων ἔσοιτο. ἈὈΪ νυΐρο 
ἔμελλεν εἀϊταπι ἀείοπαι εΚε, φυϊὰ 
αὰ ἔμελεν ἀδπάετγαγι σεηίεθαϊ ἰσχυρῶς 
γοὶ ἢπις αἀνοτθίαπι., 

τὰ νῦν τσαφόντα)] [1:80 ἴῃ τηᾶγρὶπα 
(ΕἸ ἢ, σοττοέϊοῦ δα οτρῆς: π΄ τοχίὰ 
εἢ στὸ μέλλον, εἴ ἔαρτα (στρα πὶ ἀς- 
ἴηάς ἀποβήσεχαι, ααδοὸ εἰξ Ἰοξῖο 1 η- 
τη :8. 

25. ἤρχετο) Ουεϊῇ, ἤρξατο; εχ εο- 
ἄδτπη ῬΏ1]6). εἰ ΔΙάϊηα ἰβαυξης δὴ 8ο- 
οείῇε,. 

ἡμᾶς μόνους ἐνόμιζε} ]αητπα εἴ 
ΕἈΙερἢ, μόνους ἐνόμιζε, Βυάδη 5. Πἰδὸτ 
μόνους ἐνομίζεσο:ς σΟΠῖγᾶ νομίζει μόνους 
οαπὶ ΑἰἸά. ΡΏΠεἸ). εἰ Ουεϊξ, Ζεαης 
ἀεάϊτ : οὔπλπεβ νϑτὸ ΠἰὈτὶ ὑμᾶς Πα Ὀδηΐ, 
αυοά ἰπ ἴᾶπὶ τεοεηΐεπὶ Η γγοδηϊογὰπη 
ἱμρεί τὶ γε οὔτ τα τατα 

σοηνεηΐτγε ποη νἱάείιτγ, αἴ ἀσαῖα ν᾽ 
νγεῖκε, οσυ]ὰ5 σοτγγεξι!] οηδπὶ ἡμᾶς δἀ- 
ἴοῖνι. 

τουλεμικῶς ἔχειν) Ταπίϊηα τσολεμί- 
ζειν ἀᾶῖ. Γεαθης9 τινὰ ἴῃ Επά. ρμτ. 
ἀεεῆ. 

μάλα -σολὺ] Ουε!ῇ, μάλα οτηϊτεῖ ς 
(ὰ σε ροϊξδ. τοολὺ δἀάϊτ σαπὶ ΡὨ1]6]- 
Ρἤο, αὶ μὲν τσολὺ τε ἀ!ἀξε ν]άἀετϊατ. 

τοολλὰ κακὰ) Ουεϊῇ, κακὰ τοολλὰ 
--χόκείνους. Αττασ εγχὶβ ἐχρεαϊοηεπιὶ 
'π Οδάπῇῆος [αἱσερῖαπι ἀείοτγὶς ΡΙὰ- 
τἀγο 5 Ο. 24. ᾿ 

26. ἔφη, οἴεσθ᾽ ἄν) Τὰ ΘΕ]. νυΐσο 
νέο οἴσϑε ἔφη, οταϊο ἄν. ἀεϊηάς 
με ἡμῶν σαεὶξ, μεθ᾽ ὑμῶν ΑἸάϊπᾶ. 

σφόδρ᾽ ἄν, εἴ πῇ γε] 1τὰ σὰπὶ Ουε] , 
Ζευηε ; δητὶααὰπιὶ σφόδραγε εἴ πἢ το- 
νοσανῖς Ν εἰΚε. 

σί δ᾽ ἐν μέσῳ, ἔφη] Ουεῖξ, «' δ᾽, ἔφ», 
ἐν μέσῳ-ττενυνὶ τσορεύῃ. Ζειπῃε νυνὶ τεσε- 
Ρἷτ. ) ; 

27. Τί γὰρ,--- Γωβρύα] ῬοΙῇ ποπιεα 
(ὐοῦτγεο ἥσπαπη ἱπιετγοραηαὶ Ροία!. 
[τὰ δηὐίη. οἵδ νν δ. 19.. 8Ὲ τ} Θοϊα- 
ῬΆτΑΡΙ5. ετίᾶπὶ ἱ. ὅ, 12. εἰ Μεχηοτγαῦ. 
᾿ἰϊ. το, 3. ἴκοηῆρὲ ἀϊνετίᾳ δὲ {επίεη- 
τἰὰ, ἢ νεγῦα οοπιϊπαλνεγὶ σί γὰρ οὐ 
σὺ κατηγορεῖς. Ἐοτία οἰάτῃ κασηγό- 
ρεις [οτ εηάατη ἔσετίτ. 

εἰς σὴν βι καθέστηκεν) Ἱπγρετὶ πὶ 

ψνΕ] τεξηατα ἱστοῖς εἢ, δίπριὶς εἰ 

"ὦ δυσονι “  »» 
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ξ 7 ͵7 »“- 7 »Ὸ“ 

χεν, ὑπερηφανίαν πολλήν τινὰ τοῦ τρόπου ατήγορεις ; 
.ἊΨ Ἂ “ 3) ς Ἃ γ᾽ ΓΝ 3 “" 

Τοιαυτῶ γὰρ, οἰμιαι, ἔφη ὁ Γωβρύας, ἔπωϑον ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
͵΄ Ὁ» 5} ε “ ᾽ Χ ΄ » ΄ »“» 

Πότερω δῆτα, εῷη ὁ Κυρος, εἰς σὲ μόνον ἐγένετο Τοίουτος, 
ΩΝ » Ε ΄ Ἂς ἐν « 7 ἃ 
ἡ καὶ εἰς ὥλλους τινώς ; Νὴ Δί᾽, ἐῷη ὁ Γωβρύας, καὶ 28 

ΕῚ 7 ᾽᾿ ᾽ ἃς ἊΝ Ν » “ “ 

εἰς Φλλους πολλούς. Αλλώ τοὺς μεν ἀσϑενουντῶς οἱ 
« 7, »Ὰ Ἂ τς ὁ Χ Ν Ἂ-Η͵ “« 

ὑβρίζει, τί δὲϊ λέγειν; ἑγὸς δι ἀνδρὸς πολὺ δυνατωτέρου, 
ὮΝ ᾽ ;ς εὶς 2 ς »- ἣν «“ δ ς 2 ΦᾺ, 

ἡ εγῶ, υἱὸν, καὶ ἐκείνου ἑταῖρον ὄντω, ὠσπερ τὸν ἐμὸν, 
7] ΕῚ «ς »"» Ν ϑ "ἧς ς ΄ 

συμπίνοντω πῶρ εὔυτῷ συλλαβὼν ἐξέτεμεν, ως μεν τινες 
3) . « ΧΝ ΕῚ δι , αἰσν « Ν᾽ 

εῴωσων, ὁτε ἡ πωλλοκή ὠὑτου ἐπήνεσεν ὠύτον, ὡς κωλος 
Ε ΕῚ 7 ἮΝ ΄ ΟὟ 1.-: -“" 3) 

εἰή, καὶ ἐμοωκάρισε τὴν μέλλουσων αὐτῷ γυναίκω ἔσε- 
« Χ χες "»“ Ψ΄ ε Ε Ἂ , »-»“Ἥ Ν 

σϑαι ὡς δὲ οὗτος γὺν λέγει, ὁτί ἐπείρασεν ὠὐτοῦ τῆν 
7 Ν »“κ ἴῃ 2 "»-᾿ » 2 Ἂς δὲ 

παλλακίδω. Καὶ γὺν οὗτος εὐνοῦχος μὲν ἐστι, τὴν ὁὲ 
» Ἂς 3] δ « Ἂς ; ὅς 5 ͵7 3 “ 

ἀρχήν ἔχεὶ, ἐπεὶ ὃ πατήρ αὐτου ετελεύτησεν. Οὐυξκουν, 20 
5} 3 ων ω] ς »" 5 »-Ἣ΄᾽ « ἐν ᾽ ΕΝ « ἴω} 

εῷη, οἴει ὧν καὶ τοῦτον ἡμῶς ἰδέῖν ἡδέως, εἰ οἴοιτο ὠυτῳ 
Ν ὮΝ ἌΝ ἐᾷ Ν το ἫΞ 3} ε , ὃ 

βοηϑοὺς ὧν γενέσθαι ; Εὖ μεν οὖν οἴδω, εῷη ὁ Γωβρύας 
“ " 

Πως ; εῷη 
« "-“-ο « » ΄ Ω 7 » Γ 

9 Κυρος. Οτι εἰ μέλλοι τις ἐκείνω συμμίξειν, σαρ 

3 2 γ-- ᾿"ν ἢ ͵7 » »“, 

ἀλλ᾽ ἰδεὶν το αὐτὸν χαλεπόν ἐστιν, ὦ Κῦρε. 

αὐτὴν τὴν Βαβυλῶνα δὲιϊ παριέναι. Τί οὖν, ἔφη, τοῦτα 30 

χαλεπόν ; Ὅτι νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Γωβρύας, οἶδον ἐξελϑοῦ- 

καὶ ἐκείνου Ψψιιοΐίατπηλ εξ ἐκείνου εἰς ἀπορίαν κασαστῆνκι (Εσοη, 1]. 7. 

κατασχήσαντες ἐπὶ ϑέαν ἁλιεῖς Π8Ρ. χυὶῖ. 

γ. νε] ροιϊι καταστάντες ε΄ σοηῇ- 
ἄεγ δὰ ρεξϊαπάστη. Ηε] δ] σογα ΠῚ 
ἢ ,.3» 31, ἐν νηΐ διαπονεῖσθαι ἕως ἄν ἐς 

οὖρον καταστῶσιν, ἄστη τεξαπι ἰτοΓΌ τη 
Υἱα πὶ ἸΏΘΤΘΠῚ ἔσεγιηϊ οαΥ νϑηῖο ἴε- 
σαηάο. ες Κεραθὶ. ΑτΠεη. 1. 2ο. οἱ 
δ᾽ ἐντεῦσεν ἐστὶ πριήρη κατέστησαν, Ἰ. Ε. 
᾿ηᾶάς τταπῇῆδι! ὑτγετηεσπὶ σοπίσεηδε- 

Ὀδηΐῖ. Κῦρος εἰς τὴν μάχην καθίστατο 

ΑπϑὉ. 1. ὃ, 6. εἴ γτὰβ ρΡαρηδη ἴπ- 
στεαϊεδευτ. 

Πόσερα δῆς] Ἐπή. ργ. οὐπὶ Αἰτοτῇ. 
το, αυἱ ᾿τετγα πῃ πἰς Ἰηϑι, τσόσερα δέ, 
ἀεῖπάς σοιοῦτος ἐγένετο. ΟΠ δοάδτῃ 

ΑἸτοτῇ, σεὶῇ, ροῖεα ἄλλον τινὰ Μη- 
τίη. 

᾿, 28, ἄλλους τσολλοὺς)] Ουεῖῇ, εἰ 
ῬΏΠ]16]. ἄλλους γε. ἀεῖπαε ὕβριζε ΑἹ- 
ἴοσξ, 

δοσῖε Τεηῆτϊ ᾿δοποὶ. εἰ ἴῃ ἐκ νέου τη - 
τατὶ νοὶ αἱ : παπὶ ἢ Αὔγτίατη τερεαὶ 
ΙΈρπο Ἰᾶπὶ ροιίτατῃ αἴσεγε νοϊα δι, 
αὐτοῦ ἀϊοεπίμαπι εταῖ. ψογαπὶ οπὶ 
γε Κιο ἐκεῖνον ργϑῖεσο ϑεηθ θη ὃγ- 
τὰ Ταθτηᾶ οπιῖῆτ σατὰ ΑἸΙοτῇ, 

συροπιίνοντα ἢ απε]ῇ, εἰ ΑἸτοτγῇ, συμ- 
σίνων - ἀεϊηάς ὅσε ἡ ταλ. Ἑάά. ργ. 
αυοὰ νιτὰπὶ Βτοάεθαβ σοττεχὶϊ. τσαλ- 
λωκὶς ροῆεξα ΑἸτοτί, 

σὴν ὠέλλουσαν) ΑἸϊοτῇ, σὴν γυναῖκα 
σὴν κέλλι αὐτοῦ ἔσεσθαι. 

29. ἔφη, οἴ: ΑἸτοτῇ. οταο ξφη---- 
συκιμίξαι. (με! ἢ, σοῦσον ἡδέως ἡμῶς 
ἰδεῖν -τοϊαυτηῦ βοηθούς. ΘιερΏ. αὑτῷ 
ἙΕαά. ρτ. αὐτῷ βοηϑ. ἀδηῖ, 

οἴδώα, ἔφη] Οαεῖῖ, ἱηνετίο οτάϊης 
ἀεϊπάε μέλλει. ΑἸτοτξ, παρ᾿ αὐτὴν δὲ 
Βαβ.--εἴφη Τωβρύας, 

Ὰ 

ἘΠ 
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ὅς 3. ΠΝ πὸ “ς ““ῳ«Φῳ 

σαν δύναμιν αὐτόθεν πολλαπλασίαν, ἧς σὺ γὺν ἔχεις" 
5 δὲ “, ο .“ Διὰ “ ' Ἰ - Βν-ΡΆΩΝ; »ἭἪ « 

εὐ δὶ, ἰσιτι, ὁτέ δίῳ ταυτῶ ἡττὸν σοὶ γυν, ἡ τὸ πρῶτον, οἱ 
9 7 Ν δ Σ τε " ΞΖ; δι Ἂς “]ἷ - 

ἈΑσσύριοι καὶ τῷ ὅπλα αητοῴερουσι, κωὶ τοὺς ἱπποὺς 
᾽ ΧΡί,ας, .“ “Ψἕᾶ,ΦΒΌΘΌ)δοα ΠΝ ΕΣ 3) εἰ « 
ἀπάγουσιν, ὅτι τὸςς ἰδοῦσιν αὐτὴν ολίγη ἔδοξεν εἰν! ἤ 

Ὁ δ, Σ ἜΜ ΨΡ ο. « ᾿᾿ Ν "δ, ΝΆ Ν σὴ δυνώμυις' κώὶ οὐτος ὁ λόγος πολὺς ἡἠθήὴ εἐνεσπώρτωι 
μι -“ δὲ 3} Ζ -. Ξ, 7 
οκέι ΘῈ μοι, ἐῴη, βέλτιον εἶναι φυλαττομένους πορεύ-- 

ἐσίϑιαι. 
᾿- ἥν δ »“ Ε 7 »-Ὃ"7 ᾿ »Ὁ᾿ ν 

91. Καὶ ὁ Κυρος, ὠκούσας τοῦ Γωβρύου [τοιωῦτα,] τοιάδε 
ἮΝ 5: οἷ 3) » -“ - “ ΄ 

σρος αυτον ἔλεξε" Καλως μοι δοκεῖς, ὦ Γωβρύα, λε- 
2 « ο Ζ΄ ᾿ς 7 »ο»- 

γεῖν, κελεύων ὡς ἀσφαλέστατα τὰς πορείας ποιεῖσθαι. 
γ 7 ΕΣ »" 2 » “53 5 4 
Εγωγ᾽ οὖν σκοπῶν οὐ δύνωμαι ἐννοήσαι ἀσφαλεστέραν 
ἠδὲ 7 7 .- ὦ Ὁ Ἂς Γ᾽. »" 

οὐδὲ μίαν πορείαν ἡμῖν, τῆς πρὸς αὐτὴν Βαβυλώνω πο- 
Ζ “᾿ῃ» ᾽ ᾽ »- ΄ο“7υῷ6ι ΕῚ ᾿ν Υ͂ 

θείως, ἱένώ!, εἰ εκξί τῶν πολεμίων ἐστὶ τὸ κράτιστον. 
εν Ἃ Ἂ ᾽ « Ἶ 7] ᾿ Α ΕΣ 

Πολλοὶ μεν γὰρ εἰσιν, ὡς σὺ Φης" εἰ δὲ [καὶ] ϑαῤῥή- 
2 ΗΣ δ ἂς « “»"ὝὝ « 2 ἿΣ 5) ΣῪ 

' ο2 σουσι, καὶ Θεινοὶ ἡμῖν, ὡς εγώ ᾧημι, ἔσονται. Μὴ 
π΄ ΝΣ μὴ ἰεἡ « »“, Ε 

ὁρωντες μὲν οὖν ἡμᾶς, ἀλλ᾽ 
3.2 " “Ὁ μὴ ᾿ς ΄ο 

οἰόμενοι αῴανεις εἶναι διὰ, τὸ 

30. αὐτόθεν] ΡΏΠ]ε]. πιαγρὸ Βίερῃ. 
εἰ συε]ῇ, ἐξ αὐτῆς. ἀεϊπάς Εαά, ρτ. ἢ 
σὺ νῦν ἔχεις Οαε]ῇ, ἔχεις νῦν. 

ὅσ, διὰ ταῦτα] Ουε!ξ, σατὴ ΡΠΠΠεὶ. 
δ αὐτὸ πσοῦτο, ἀεϊπάε Ουε!, καὶ ἢς- 
τόν σοι νῦν----τὸ τορότερον ᾿Ασσύριοι. {εὰ 
σοτγεέϊογ καὶ ραπέξί5 ἱὰρροῦτὶ5 ἀδπ)- 
ῃᾶνὶτ, ΑἸτοτῇ, ἢ τυρῶτον. 

ἰδοῦσιν αὐπὴν)] (ϑαοἰ ἢ, οατὰ ΑἸτοτῇ. 
τηδγρίης ϑίερῃ αὐφῶν. Τεηεης εἶναι 

εχ εοάεπιὶ ΑἸτοτῇ, εὶ σπεῖῇ. δοςείῃε, 
ἡ σὰ] Ἑάά. ρτ. συπῃ ΑἸιτοτγῇ, σὴ ο- 

τηϊτταηῖ, Βτούδους δαά!άϊτ, ααἱ φυ- 
λαταορεένῳ ἀεῖπάς δα Ἰἰ τὶς Γαἷ5 αἴτὰ- 
111, φα!θαίουπ ἔδοῖς ΘΟ οἸ ἢ, εε ΡΉΠ]ε], 

οὗτος ὃ λόγος ]. ΘΕ]. δ᾽ Δ. οὗτος τ 

ἔσπαρται. Ἐτίάτη ΛΙτοτῇ, ἔσσωρται. 
31. [τοιαῦτ] ϑεοϊαῇ, ααοΐ οτίι ΠῚ 

Ραῖο εχ νϑατγιθίαϊε δα μεη 5 στοιάϑε, 
{επιθητιδα σοπίγατία τη. εἴ, (ἀεδεῦαῖ 
επἰπὶ εξ σάδε) εἰ ἱπρτγαίατη ἴδοϊς 
Ἰαχία σοιάδε ροῆῇταπι ογατοπεῖη. )ε- 
᾿πάς λέγειν ὦ Γωβρύα Ουο! , 5εὰ πιᾶ]8 

Ιάετπη ἐγὼ οὖν οτηϊ ῇ γε. 
οὐδὲ μίαν] Μ᾽ ατι νυϊραῖθ ἔδηῇὲ 

γνεῖκε, αὶ ἐένα, πχατατὶ νο αἷς ἴῃ εἶς 
ναι, αυάπι ἰρίαπι φοτι)εξιαταπι Υἱτῖ 

Ἰσα)ς ἀοδϊ σοτητπηετηοτγανῖς ΕἸΓ- 
σἤδγαβ. Ψετγαπι ναὶ ἤς ἴάγηξη ογαῖὶο 
Ιαπραϊάα εἴ ρτορῖογ ο]υίάθ πη νοσᾶθα]ΐ 
τορευῦτὶ πε ἱπρτγαῖα γα] παυΐϊτοτ. γὲ- 
Πιρίαπιὶ νετὶ τηοηϊιτγαὶ ᾿ἰθεγ ΑἸτοτῖ, 
αὉΪ εἴ : ἀσφαλεστέραν πορείαν ἡμῖν 
τῆς τυρὸς αὐτὴν Βαβυλῶνα ἰέναι. ἃπάᾷ 

ΓΟ] εἰ Ὀτεν!ἤτηα τηυταιοης 
εῇῆοῖο ἀρτίοτγετη : ἀσφαλεστέραν οὐδὲ 
μίαν πτορείαν ἡμῖν σοῦ τσρὸς αὐχὴν Βω- 

βυλῶνα ἰέναι εἴς. 
τὸ κράτισσον) Ουε]ῇ. σὸ κράτος. ἀε- 

ἰηάξς ὑτο: ὡσολλοὶ ἴῃ Αἰτογῇ. ἃ ργὶ πᾶ 
τπιδῆὰ ἴτε τσολὺ ; Ἰάετη ροΐήξεὰ οὐ ΠῚ 
ΡΏΠΟ]. εἰ πεῖῖ. καὶ δῆτε ϑαῤῥήσουσι 
οπχῖττ, Οαε. ϑαρσοῦσι τεσερὶξ 
Ζειηδ. [πτεεῖ πῇ Ῥγῖὰβ καὶ ἐξο]αῇ. 

δεινοὶ) Εαά, μγ. σατὰ Ουε]ῇ, δῆλοι : 
ἀεϊπάς ἔσεσιδαι πίη, [εἀ εχ ᾿ἰ τὶ. 
(αἷς Βτοάςρυς δεινοὶ-τετἔσοντα, Δηποῖδ- 
νος. Εοτῖα ἐχεπηρία δἰϊααᾷ οἰΐπι [οτὶ-᾿ 
Ρίυπι ΒαὈυεγαπηῖ: εἰ δὲ καὶ ϑαῤῥή- 
σουσι, δῆλοι ἡ μεῖν ἔσονται. ᾿ 

32. Μὴ ὁρῶντες μὲν οὖν] Εχ ΟΕ], 
μὴ οὖν ὁρῶντες μὲν ἀεάϊτ Ζευπε. ἀἐε- 
ἴπάς Τιεοποϊανίαηᾶ 2. διὰ ᾿ φοβεῖσθαι. 
αηας διὰ φοβεῖσθαι ἀοοορὶς ὙΝ εἰ ἤαπᾶ. 
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Φοβείσϑαι ἐκείνους, σάφ᾽ ἴσϑι, ἔφη, ὅτι τοῦ μὲν ᾧόβου 
᾽ ᾿ ὲ ἃ ὌΝ 5 ἱ Δ. ἊΨ 

ὠπωλλάξονται, ὃς αὐτοῖς ἐνεγένετο, ϑάρσος δὲ ἐμφύσεται 
ἥδ τὰν; 7 ͵7 » ., ἣΝ 7 Γ Θ', 

ἀντὶ τούτου τοσούτῳ μεῖζον, ὅσω ἂν πλείονω χρόνον ἡμῶς 
Ὡ οὐνν ἀ Ἀ Ν ἂν ΕΩ : 5 ᾿ Ὁ "Ἵ Ν Σ 

μή ὁρωσιν" ἦν δὲ ἤδη ἰωμεν ἐπ αὐὑτους, πολλοὺς μὲν αυ- 
ἀν αν 4 93) ἅνον 5 Φκ5. τ ῳ 

τῶν εὑρήσομεν ἔτι κλώοντως τοὺς ἀποϑανόντως ὑφ᾽ ἡμῶν, 
Ν ᾿, ὯΔ » Δ Υ ᾿ς “ο᾽ « 

πολλοὺς δ, ἔτι τραύμωτω ἐπιδεδεμένους, ἃ ὑπὸ τῶν ἡμε- 
΄ 9} τ ξγ: ΄ "Ἢ -“" λ 

τέρων ἔλαβον, πάντας δ ἔτι μεμνημένους τῆς τοῦδὲ μὲν 
»ὝἭ 7 ΄ γ᾿ Ἢ ΓΉυ," »" 

τοῦ στρατεύματος τόλμης, τῆς δ᾽ αὑτῶν ᾧυγῆς τε καὶ 

ξυμφορᾶς. Ἐὖ δ᾽ ἴσϑι, ὦ Γωβρύα, εἶνωι καὶ τοῦτο33 
,΄ « ε ΕΣ « ἐὺς ὌΝ 6 Ε 

δὴ, ὡς οἱ πολλοὶ ἄνζδρωποι, ὅταν μὲν Θ᾽ αῤῥήσωσιν, ἀνυ-- 
π ἣν ᾿᾿ ᾿ς δ Χ 7 

πόστωτον τὸ ζρόνημω παρέχονται" ὅταν δὲ δείσωσιν, 
.“ δ 7 “ ΄ ͵ δ ὦ "« 
ὅσω ὧν πλείους ὠσί, τοσούτω μείζω κῶι ἐκσεσ ληγ μενον 

»“" ΟἾ ΄ 

μῶώλλον τὸν φόβον κέκτηνται. Ἔκ πολλῶν μὲν γᾶρϑ4 
Ν ὐν 2 » , ᾽ν οἷἂν 7 9. "“ 

καὶ κακῶν λόγων ηὐξημένος αὐτοῖς πῶώρεστιν, ες πόλλων 
δὲ Ν -.- ν 3 »Ὰ"»΄}-}ο δὲ ᾽ν; δι ο ̓᾿ 

ε κῶι πονήρων χρήμωτων, ἐκ πολλῶν θὲ κῶὶ δυσσύμων 

ἐνεγίνεσο} [ἃ οὑπὶ Ουεῖϊῇ. ῥτὸ ἐγέ- 
γεσοὸ ὥξαπο. ἀεϊπάς σόσῳ μεῖζον ΑἸ- 
τοτῇ, 

ἣν δὲ ἤδη} Ναϊραίαπι ἤν δὲ καὶ ἤδη, 
αὐτὴ Ὅ εῖΚε ἱπιεγργοίδιαγ. εοαεπὶ 
επία απὸ καὶ νῦν ἀϊέϊατη, εχ σε]. 
εἰ ῬΏΙΕ], σοττγεχὶ ; ΟαεἸ. τἀσπεπ ἄν 
δὲ ἤδη : Ιάδπι Ροῆεα κλῴοντος ῬΤῸ 

κλαίοντας ἀφάϊί. 
ἔλαβον] ΟΘυε!ῇ. ἐλάμβανον : ἀεϊπάς 

τῆς μὲν τοῦδε τοῦ, Πα τεσορῖῖ Ζευπε: 

Ροβεὰ αὐτῶν φυγῆς---ξυμφορώς ΟΕ], 
δηῖε Ζευπιὰπι εταῖ συμῷορῶᾶς. 

33. Εὖ δ᾽ ἴσϑι)] Μαῖρο ϑδιῖερῇ. εἴ 
Τεοποϊ. ἔσϑι, ὦ Τωβρύα, ἵνα καὶ τοῦτο 
εἰδῇς, ὡς. ἴῃ Ουεὶΐ. εἰ ἔσϑι, ὦ τ΄, ἵνα 

χαὶ τοῦσ᾽ εἰδῆτ᾽ οἱ τοολιλοί, ἴῃ ταδΥρὶης 
εἴ γε. εἶναι καὶ σοῦτο ἤδη, ὡς οἰ. Ναϊ- 
φαΐατη ἱπιεγργεῖδταν Ζεαηε : ϑοίας νό- 
ἦι (Οοὗνγα ἤὶσ φμογμε “αἰογο ἐμά, 

᾿ ΟΠ ΕΓΆΓΙῸΝ5 : πέφης 16 ἐμεσίαί, γ πὶ 1ἰα 
ΜῈ λαδενε, μὲ: ΜΙΗΙ νυϊραία Ἰεξιῖο 
πες στϑθοᾶ πο υἰϊο τηοάο το] ἐγ Ὀ1}15 
νἱάετατ οὔξδ, {εὰ οτία εχ νατὶοίαῖθ 
οἷϊτι ἴῃ πιαγρῖπε δάζογιρία : ἵνα δὲ καὶ 
τοῦτ᾽ εἰδῇς, ὦ Γωβρύα, οἱ τὸ λλοὶ εἰς. 

ϑαῤῥήσωσιν) Οπεῖξ. ϑαρσῶσιν τεσεριξ 
Ζευαπθ. Ατιοαϊαπιὶ ἃπίε φρόνημα ο- 
ταῖῆε Ταπητηα. (Οεἴεγαπη οἱ τσολλοὶ 
ἄνθρωποι ἀϊοιπίαγ ΡΓῸ τοολὺ τὺλῆϑος 

ἀνθρώπων τεξὶϊε δἀτηοηεηίς εἰ Πτῖο. 
ἐκπεπληγμένον] ᾿αγατη ἀκ ἰρίο εἷ- 

τοτα ἀϊδζα πὶ τ] ΠῚ δοοϊάϊς νεγθι ΠΊ. 
Θυ!ϊά ἢ ἐκπεσληγ μένοι [οτὶ ρίεγβ ὁ 

34. ηὐξημένος] Ιῃ Ουεὶϊῇ. μος εᾶ 

ψεΓθα ἃ οοττεέϊοτεα δαίογι ρα πὶ)": 
ΡΓίπια πιᾶπ5 εὑρησόμενος ἀδάεταῖ, ἴῃ 
410 εὑρημένος ἰαῖοτα, εδπα] δ νεγαττι 
ΓΙ ντάετὶ Ἰεξειοπεπι, τοχ δηποίᾷ 
ὈϊταΓ. : 

χρημάτων) Τιεξεοπεσι ΡΏΠε]. τ. 
Βτοάθι, χρωμάτων, ηι!δ8 δαίοτίρία εἴ 
εἰατὴ ἴῃ Βοάὶ]. εἰ Ουεϊ. ργδϑοίαϊιε 
Ζευπε, εἀτη]υς ἀρ ΙΕ ἢ115 ΔΕ γπιᾶτεα 
σοπαίαβ εἴ. σσραγμάπσων τααϊαϊς ἴ,6- 
οποϊαν᾽ 5, συοηΐα πηι ἀδ γεῦας αἰοὶ [τ 
χοήματα ποῦ ρυΐζᾶτεῖ. Θυοά σοπίτα 
εἴς δἀπιοηυϊε Ν᾽ αϊοϊςοημδοῦ δὰ Ἠδτο- 
ἀοῖ. ἢ. 570. δὶ εἴ τσρῶτον μὲν γρη- 
μάτων τοώντων. ϑ᾽τα τεῦ ὙΠεορηϊ5 
νεῖία 461. χρήμασιν Ῥῖο τσράγμασι 
ἀϊχῖῖ. [Ιεἰτὰγ αἰαὶ σοπ)]εέῖατα Α- 
Ὀτείομι: Γεξῖ, Αὐπεθηεῖ. Ρ. 125. δἵ 
Τουρῖ! δὰ ΤΙοηρΙ Πα Ὶ Ρ. 378. χρω- 
μάτων ἰεπεητίααι σᾶγεγα ροθαπιαβ. 
δ {επιίθηκία αηϊδαυᾶτη ἀΐσαπι, νἱὰς 
αυάᾶτη οταίο Χεπορῃοηί 5 οἰδυάϊοεῖ, 
σὰπὶ νεῖθαπι ἀδπεὶ ἴῃ αἰίεγο τηεπι- 
Ὅτο, αυοα ρτίοτὶ ηὐξημένος πσάρεστι εἴ 
{εαυεπτὶ ἄϑοσισται τείροπάεαις, γὸ- 

τὸ 
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τε Χο: ἐξεστηκότων Τρθοσῶώσων ἡ ροισται ὥστε υπὸ Τοῶὺ 

' 

Ψ ΕῚ κ » ͵ ᾿ 57 Κ' τ 

μεγέθους οὐ ῥάώδιον αὐτόν ἐστιν οὔτε λόγοις κωτωσβέσαι, 
,) ΤΑ͂Ν ᾿ ᾿ς ᾽ -“ , 4 ᾿ 

οὔτε προσάγοντω πολεμίοις μένος ἐμβωλεῖν, οὔτ᾽ ἀπαγώ- 
ι 

᾿ 7 » ἘΜΗς Ν ͵]͵ δ ᾽ ἅς Ν ΕΝ Ὰ "- ἱ 

γόντω ἀνωζερέψναι τὸ Φρόνημω" ὡλλ᾽ ὅσὼ ἄν μῶλλον 
».»»ν 5. ὦ ᾿ ᾽ δὰ ε »-»-" , 

αὑτοῖς “ αῤῥεῖν παρωκελεύη, τοσούτῳ εν δεινοτέροις ἥγουν-- 
“ 3 “ Ψ. Ὁ 9 ᾿« 3. 8ὅτωι εἶνωι. Ἐκεῖνο μέντοι ἤδη, ἔφη, σκεψώμεθα ὠκρι-- 

“ῳ .« »" » Ν -“ Ν ᾿ ἀπ ἕν «- 7 : 

βως, ὅπως ἔχει. ἘΠ᾿ μὲν γὰρ τὸ ὠπὸ τοῦδε ἀ νίκα! 
Ε Ε “ -“ ᾿ Ξ ἢ Ἷ 

ἔσοντῶ! ἐν τοῖς πολεμηξοις ἔργοις, ὁπότεροι ἂν πλείονα 
2 ε 7 ᾽ »" Ἂ, »-ρ» « »“ὦν 

ὄχλον ὠπαριϑιμήσωσιν, ὀρθῶς καὶ σὺ Φοβη περὶ ἥμων, 
ς ο “ὌἌἝ, » » »“ὦ»" Σ ᾽ ΄ «“ Ὶ 

καὶ ἡμεῖς τῷ ὄντι εν δεινοῖς ἐσιμεν᾽ εἰ μέντοι, ὥσπερ πρό- ' 
Ν ΟἿ ζ 5} “Ὁ ς 7, ͵, 

σϑεν, διὰ τοὺς εὖ μωχομένους ἔτι καὶ νυν αἱ μώχωι κρί- 
5.6. ὅν » ἈΝ Ν ὟΙ ἊΝ. Ἂς, » 

γοντῶ!, σ᾽ αρῥῶν οὐδὲν ὧν σφωλείης᾽ πολὺ γὙῶρ σὺν τοις 
"ε δ ὦ Ἰὼ μμὸ Ἂς “ 7 

Θεοῖς πλείονας εὑρήσεις παρ ἥμιν τοὺς έλοντας μάχε- 
ὮΝ δ ἄν ε ὧν »" Σεων 

306 σϑαι, ἡ πῶρ ἐκείνοις. ῳὩὩς δὲ ἔτι μωώλλον Θαῤῥῆς, καὶ 

ΤῸΠῚ ΠΟῚ [Ὁ] ΠΊ σοποὶπ πᾶς. ΟτΑ[ΙΟ - 
τΐβη σ)}ὺ5 ἴῃ Χεηορῃοηῖε ταῖϊο οἷ 
υὐΐϊαὰθε ἱπρτπλὶβ μαῦοηάα, νεγθα τη 
αἰϊφαοά αἰτεγὶ οοὶο δἀἀεηάαπὶ ἀεῆαε- 
χΙαῖ, {ξεὰ τοὶ ετἰὰτπὶ παίαγα ἰἀθ πὶ Ρδτ- 
Ταδάςοθιι. ἕδος Ἰεέζογι δἰτθηῖο. Τὶ- 
ΠΟΥ δαὶ πὰ ν]ρὶ τα ποτὶ θὰ 5 ΕΧ ΠῚΔ}}5 
οχίῆϊε: ἢ τὲβ πλαὶϊε ρεῆφ ἀσσεῆετίηῖ, 
δυρείογ; ἀέπία!α. ἐχ δηϊητο Ὠοτηϊ- 
πατῇ τἰπλ ἀγα τι ἴδοι!ς τταηῆτ Τῃ [ἃ- 
οἴοπι εἰ να] πὶ δίας τὰ ἴθ ὉΠῸΠῚ 
οοἸἰϊεξϊα5 φυλῇ ρεῆὶβ σοπταβίοηςα ἃΠπ|ὶ- 
Ππιος ογππηΐ πὶ ἰηΒοῖῖ εἰ ἀς δια ἀ6]1- 
οἷϊ. Ιριταγ αὐ σοηοϊπηϊζαῖὶ ἤπιὰὶ ο- 
ταῖὶοτἶβ δῖ γογα τη παῖυγθ [δτιϑδαΐ, ἰο- 

οαπῚ ἴΐα ργθροσ ἴα ἐρτγερῖο το Οαε]Γ. 
ΘΟΥΓΙΡΟ : ἐκ τοολλῶν μὲν γὰρ καὶ κα- 
κῶν λόγων εὑρημένος αὐτοῖς τοάρεστιν, 
ἐκ πολλῶν---χ ρημάτων ηὔξησαι, ἐκ πολ- 
λῶν----ηϑροισααι. 

ὥστε ὑπὸ] Εἀὰ, ρῥτ. εἶθ᾽ ὥστε ὑπό. 
ἀοϊηάς ἀσοσβέσαι Τὰ πι. ΑἸτοτῇ. εἰ τη- 

τοῦ νοτίας. το}, 
ἀπαγαγόντα) ἴἴοσ ρὸ ἀσπάγοντα 

ἐχ (υε]ΐ. τεσθρίυ πὶ ἃ Ζευπίῳ ρῥγορὰ- 
ψἱὶ οτᾶτα ΝΟ Κα : ἀαάπαυδπὶ νυ]ρα- 
τατὴ οἰᾶτη ἀςίεπαετο ἰἰσθαῖ, 

ἀναϑρέψαι,) Ηοο Εαά. ρτ. εἰ ΑἸτοτῇ. 
Ιεδιοηὶ ἀνατρέψαι Βτιοάςρι5 τεξὶε 11 
Γαδ πάλ νι, σα }115 σοτγοδξιο- 
ἤδτὴ σοιῃργοῦαης Βοάϊ!, εἰ ΟΘαεῖξ, 
οὐ ΡὨΙεΙρΏο. 

μᾶλλον αὐτοῖς) ἙΔά. ρὑγ. εἴ ΑἸτοσί, 
νἰτ πὶ αὐτὸς σοιγοχὶς Βτοάξθυ5. 86- 
αυοης ϑαῤῥεῖν οἷ ἐχ Ουεῖῇ. ρτο ϑὰρ 
σειν, 

ποσούτῳ] ΤΠτ πὰ πόσῳ. 
35. ἤδη, ἔφη] Νετθατη ἔφη οχ ΑἹ- 

τοτῇ. ῬΌ ΠΟΙ ΡΏΙ νογῆοπε εὐ ᾿ῦτο Βτο- 
ἀφὶ ἰηΐθγυϊ : αυᾶπηυᾶτηῃ Βτοάςφι ]1- 
ΕΓ ἤδη οὐηϊτίθγε ἤπια] νυἱάείασ, [πη 
Ουε!ῇ, εἴ μένσοι νὴ δία, ἔφη, σκεψ,. 

νίκαι ἔσονται!) [Ιπτεὶ ρα σούτων. 

Θυϊα νιέϊοτα ἤθη το τὴ ἰπ ὈςΠΠἰςὶς 
τύθα5, (τὰ 'π μᾶοὶβς Οροτὶ 5. εἰ τὴ 
Ιοσι πὶ παῦεῖ, Ιάεο αἀάϊτατη οἵ ἐν τοῖς 
τοολεμικοῖς ἔργοις. Νετὰπι Ν εἴίκε Ἰῃ- 
ΟἸΓα πῈ ΡοΙς ἔσγοις (Ὀ]αῖα πὶ δὰ ἔσονται 
τειγαχὶῖ τ ἴῃ αὰ0 (ΑΠὰ5 τηϊῃὶ εξ νὶτγ 
ἀοέϊας νἀδίῃγ. Χεπορῇοπ επίτῃ τα 
Ροζί5 ὁπότεροι ἂν τσλείονα ὄχλον τταρέ- 
χωνται ἐν ποῖ: τσολεμικοῖς ἔργοις ἀΐσετα 
ἀςθυ δε τ τὶ νϊἀετατ. 

δεινοῖς] Βυάεητς ᾿ἰὈεγ δεινῷ συ ΠῚ 

ΑἸτογῆρο ; ϊο ἀεῖπάςε δταπη σφάλοιφ 
Παδοι. 

πυολὺ γὰρ! Ἐχ Ομεῖξ. δυξδιοτίαῖα 
τπτογίαττη πη. νυἶσο μὲν οὐ]. Βαά, 
ΡΓ. τοολλοὺς μέν. (αῆαϊ!. τσολλῷ μέν. 
ἀεοϊηάς. Οαεὶῇ, Ἰεξλίοπεπὶ ἀεάϊ οὰπὶ 
Ζεουηῖὶο πῃ ἰοοῦπὶ νοΐ αῖθθ ; σὺν ϑεοῖς 
τυαρ᾽ ἡμῖν τολείονας εὑρήσεις. 

36. ϑωῤῥᾷς} Ῥείππης οχ ΟΕ], ϑαῤ- 
« 

ῥήσεις ἀδαϊτ Ζεουπε, 
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’, δ ΄, ᾿ ᾿ ΝΣ : ΄ ς ΠΝ 33 ἢ 
τοῦε κατωνοήσον᾽ οἱ μὲν γῶρ τὡπολεέμίοι σολυ μὲν ἐλωτ- 

τὴν ᾽ »-Ὁ Ν « »"» ε , ε »"Ὡ"ὋὉ΄᾿΄ Ν Ἅ...» Ψν» 

τονες εἰσὶ γυν, ἢ πρὶν ἡττηϑηναι υῷ ἡμῶν, πολὺ δὲ ἐλάτ- ' 
Ἂ ε7 ΄ ε "»- Γι “Ὁ Ν ῶ "Ὥ»ὠ, 

τονες, ἤ ὅτε ἀπέδρωσων ἡμᾶς" ἡμεῖς δὲ καὶ μείζονες γῦν, 
Ἃ Ν Ε] » Α 9 5 « -“»“ ΟΡ ΟἹ 

ἡ πρὶν, ἐπ εὶ ενικήσωμιεν, καὶ ἰσχυρότεροι, ἐπεὶ υμεις ἡμῖν 
΄ ΝΑ Ων» ΣΙΩΝ τ πε ιρε 

προσεγένεσ 9 ε᾿ μὴ γὰρ ἔτι ὠτίμαζε μηδὲ τοὺς σοὺς, ἐπεὶ 
τς Θ. οἷν» Σ ἐμ Ν “» .“" 5 δ ἐν 

σὺν ἥμιν εἰσι σὺν γὰρ τοῖς νικωσι, σωῷ ἰσϑι, ὦ Γω- 
7 ΦΕ Ὁ ς » ω, τ 

ββρρύω, ϑιαῤῥοῦντες καὶ οἱ ἀκόλουθοι ἕπονται. Μὴ λάν-37 
΄ ΄ αν . » δ τ ϑανέτω δέ σε μηδὲ τοῦτ᾽, ἔφη, ὅτι ἔξεστι μὲν τοῖς τολε- 

Γ Ν -»"Ὃ7 νδἂω « ἀν 7 Χ ,)..«." 5} Ε 

μίοις καὶ γυν ἰδεῖν ἡμῶς" γοργότεροι δὲ, σαῷ ἰσϑι, οὐ- 
ιν “Ὕ Ὰ ν ; δώ Ἄν Ὧν τα 

δωαμῶς ἂν αὐτοὶς φανείημεν, ἡ ἰόντες ἐπ᾿ ἐκείνους. Ὥς 
τ ᾽ “ οο 27 ε »“ “Ν Ν ᾿ 

οὖν ἐμοῦ ταῦτω γιγνώσκοντος, ἄγε ἡμᾶς εὐθὺ τὴν ἐπὶ 

Βαβυλῶνος. 

τοολὺ μὲν] Ταπίίπα τγολὺ μᾶλλον ἐλ. 
εἶσι τσρίν, ΑἸάϊπα τοολὺ νῦν ἢ ἐλ. εἰσὶ 
μὲν τυρίν. Ψιτίατη εχ Πἰ γῖβ {18 οογ- 
τεχίς Βτοάφαβ, νῦν ἴῃ ΑἸτοτγέ, ἀςεῆ. 

τσολὺ δ᾽ ἐλάώταονες)] πηῖ. σατὰ ΑἸ- 
τοτῇ, σσολὺ δὲ μᾶλλον ἐλ, ἢ ὅτε, (σῃε![, 
ἐλάστονες, ὅτε οταῸ ἡ. 

ἀπέδρασαν ἡμᾶς) ΝΥ εἴἴκε ἀεάϊι ὑμᾶς 
εχ οσοηϊδέϊατα, φμοηίαηι {υσαΐο ἡμᾶς 
2 γίογες ἀμα {επίοηέα γγισιάανι, ἀπα- 
2λονα ῥγα εν αὐἀγαπξία, ἐαμίοί ον τα": 
κοπίδα. Θυδηὶ εαυϊάετη ρΡετίρὶ- 
σεῦ ποη ροϊϊαπη. Ναγεβ ἐπὶ τὶ 
Ὠοξίαπι Ῥτιπιὰπὶ σᾶς εἰ νἱξϊοτίἃ, 
ἀειπάθ ἔωρα νιέξϊ! εχετγοῖτα5. ᾿τητ 8 - 
τὰ5 εὔδ ἀϊοιτασγ, ειπας γπαπΐοε θεν- 
κα ὅτε ἀπέδρασαν ὑμᾶς γεφῥονείεγε αἷτ 
εχ γεησῖς ἐἰδις ἐπεὶ ὑμεῖς τοροσεγένεσϑε. 
γογυπὶ ἴῃ ἴἅ}} ορροΐτοπα γὸβ τε 5 
ορροπυπίυτ, ἔμβα ἱγησηϊ πα τὰ5 Πατηα- 
τὰ ποϊπίατη ἀυέϊο ἀςδβοϊεητίατα ττγϑη- 
ἤτὰ εχεγοϊζαὶ νεῖ: πες νετθᾶ οχὶ- 
ξεῖε ορογίδι ᾿ηνίοεπα ἢ ὶ ορροποηάδ, 
νοὶας ἢϊς ὑμῶς--ύμεῖς. “Γεατγιαη ἀπο- 
διδράσκειν γ1ογ1 ε2 ῥαίαγι αίμεῖς ῥείεη- 
4.6 σαμία αὐ τᾶ ῥσπα ἥμερα σαβένε, 
Μεα οἰανι, σορίγα γμὸ ἀμί ζας α ἀονηίηιο, 
ἐηρῥεγαίογε πηι δωγεε ἠἀονπιρη τις ῥγο- 
7)ρενο. Ἀξέξϊε : (εὰ φυϊὰ Πος δὰ τὸ πὶ 
δἴιηεὶ ὃ Ηοῖϊεβ πρέτα ε οαἤτὶ5. ῥτὸ- 
Ταξιδηῖεβ αὐ Ὡδιγαςγ ἱν. 1, ὃ. εἴ 
ἴσᾳᾳ. ποηπε. ἰυϊάεηι ἀποδιδράσκειν τῆς 
νυκτὸς ἐκ τοῦ στρατοπέδου ἀϊοιητΓ ὃ 
Θυδτίο Ιοοο ροηΐς ὙΝ εἰῆκε ἀγραπηθη- 
τ} τιἀ!οαϊαπι ρεσ ἴῈ, ὑμᾶς ποὰρα 

2αγεγε μεηθμήϊ απ ἡπαληπό αὐ ρα εἰ 
σγανεῦ, Γ᾿ Πγγοαρμει τ ῥγῖσπιοῖρες ἐπρε- 
ἰἰξίολς Δοὶς γμῖ7ε, πέψις 1 αὐ ἀο- 
Μεδως ᾿ταποξει 2, με ἐλ ἃ δες ῥγοζω- 
εἰἴε ἀϊσαμέων. 

μείζονες νῦν, ἢ τορὶ»} Ψετῦα ἢ τορὶν 
εχ ΡὮ1|6]. τᾶτρὶπα ϑίερῃ. Βοάὶϊ. 
Οσυεϊῇ, τεζίταιο Ζειιηθ, μείζονες Ἰηΐετ- 
Ριδίοῦ ἂς ἰοοῦ, ἄτης ἵν, 4. 3. ὠλλὼ 
καὶ δῆλοί σοι ἐστὲ, ὡς ἄνδρες ἀγαϑοὶ 
ἐγένεσϑε. καὶ γὰρ μείζους φαίνεσθε καὶ 
καλλίους παὶ γοργότεροι ἤ τυρόσϑεν 
ἐόςεν-ς 

ἐνκήσαμεν)] Οὰπὶ τηδγρίπε ϑίθρῃ. 
Βοάϊ!. εἰ (σο1}. νενικήκαμεν ἀφ Ζειης 
Ῥτορίογ εὐτυχήκαμεν, απο4 [Πρ τὶ 4αΐ- 
ἄδπὶι ἴῃ (ἐδ ητὶ πδυη Ὅτο ΠαΡεηῖΐ. 

ἰσχυρόπσεφροι) Εχ ἰἰρτὶς. ΡΏΠεἰ. Βτο- 

ἄφι, Βοάϊ. εἰ (υεὶξ, ἀδίποορβ. νεῖθᾷ 
ἐσεὶ εὐτυχήκαμεν, καὶ τυλείονες δὲ, ἴπι- 

(ταὶς Ζεαπαε. Αἰ τὰ ἀποῦα5 δηῖε- 
σεάεμεθα5. οΟ] 5. {τὰ Ορρομαηίατ, δ 
σοηοΙΠἸὰ5. ΟΥ̓ΔΙΙΟ 5. [0}}} νἱάδτατ, 
τεέϊε ππορθηῖα ὙΝεΚίο. Εἰ εὐσυχή- 

καμεν αυἱά ἀϊνεοτία αι Ὁ ἐνικήσαμεν 
{Προ ϊβοαγα ροιεῖ ὃ 

ἔσει) Δαητ πὰ ἔτι πορίοχὶῖ, δας πὶ 
αὐτὰ ΑἸἰτοσῆ, οτηῖῆτ ἀεϊπὰς μὴ δηῖδ 
λανϑιανέτω. 

3). ἢ ἰόντε:} Ουεῖξ, φανείημεεν μένον- 
τε; ἐπ᾿ ἐκείνους 9 (εἀ σοττεέϊοτ ροΐξ 
μένοντες ἰηίεταϊς ἤ ἰόντες. [ΓΙΡτὶ Βτο- 
ἀεὶ μένοντες ἄν ἔτι, ἢ ἰόντε. Λὶ αάλμς 
ἐχβοξίέοπμς ΤΆΔΕ ΡΠ νεγῆο παθεῖ, 

ταῦτα γιγνώσκοντος) ῬΙῸ ταῦτα ἴῃ 

τά 
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Φον ψδει ἢ 
ς Ξ ΝῚ ΄ἣἷΝ Ἂ “" » “- 

ΑΒγηία ἀος ΟΥ̓ΤΩ μὲν δὴ πορευόμενοι, τετώρταιοιί ἐπὶ τοῖς ὁρίοιφ 
Ὧμπο ναϊαία ὦ ,ὕ πε ὦ ς » »-»“ 

ῬΓϑεάθ τηᾶ- Τῆς Γωβρύου χωρῶς ἐγένοντο. ὥς δι εν τῇ πολεμίο 
ΧΙΠΊᾶ Ῥ8185. Ὁ “ΩΝ ͵) 5. « Ὁ δὰ ἢ 
τυ. ἢν, κωτεστήσε λωβὼν εν τάξει μεϑ εαὐυτου τοὺς τε τἼέ- 
Οοῦτγῶ. Σ᾿ »"Ὕ « τ . » Δ ἃ. ἊΣ “»“ΣεδΘϑ. » 

ζεὺς καὶ τῶν ἱππέων, ὅσους ἐδόκει αὐτῷ κωλῶς ἔχειν" 
Ὶ]Αῳ οι Ὁ Σ ε ͵᾿᾽΄ ᾽ ρν ΄“ Ν ᾽ ΄ 

τοὺς δ᾽ ἄλλους ἱππέας ἀφήκε καταϑ εἶν, καὶ ἐκέλευσε 
Ν χα ῥεὰ " ᾿ ᾿ς δ Ἢ 

τους μὲν ὄσλω ἐχοντῶς κωτωκαίνειν, τους δ᾽ ἄλλους, καὶ 
ΕἸ ἀ 

Εκε- 
; τῷ ΄ ἜΣ Ἐὸ ὶ 

λευσε δὲ καὶ τοὺς Πέρσας συγκατώθειν" καὶ ἥκον πολ- 

νὰ ε Ἃ 7 Ν ἔς: “7 

πρόβατα, Ὁσὼ ὧν λάβωσιν, πρὸς αὐτὸν ἄγειν. 

᾿" 6) 

τῶν ἱππῶν, πολ- 
ε Χ »" « 

Ὡς δὲ τπτιαρὴν ἡ 

λ δῶν Ζ ΕῚ 

λοὶ μὲν αὐτῶν κατωκεκυλισμένοι ἀπὸ 
Ἃ δι ΒΩ 

2λοὶ δὲ καὶ λείων πλείστην ἄγοντες. 
7 ΄ 7 “-“ “ "7, Ὦ “" 

λείῳ, συγκωλεσώῶς τοὺς τε των Νίηθων ὠρχοντῶς κῶώϊ τῶν 
Ὃ 27) ͵΄ 

ὡδὲ" Ανδρες φί- 
2 »» « ἴων εὔ "»" 5 »" « 

λοι, ἐξένισεν ἡμᾶς ἅπαντας πολλοῖς ἀγαθοῖς ὁ Τω- 
7 

βρύας. 
ἈΝ » » Ν « ἥς δι 7] Ν 7, 3 

μένω, Κώι τή στρωτιον τῷ ἐκώνω, Θοιήμεν τήν ὡλλήν τούτω. 

ς 7 Ν - « Ζ ᾽} 

Ὑρκανίων, καὶ τοὺς ομοτίμους, ἔλεξεν 

» ἤ, 9 »Σ"Ε -Ὁ » ᾿ Ἂς ΄ 

Εἰ οὖν, ἔφη, τοῖς ϑεοὶς ἐξελόντες τὼ νομιζό- 

ὅζι ἃ ΤῬ Ἃ ᾿ Ν ͵ »" ᾽ Ἂς 

λείων, ὥρ᾽ ἂν, ἔφη, κωλὸν ποιήσαιμεν, τῷ εὐθὺς ζδανεροὶ 3 ω ῃ θ 

ΑἸιοτῇ. ἔα ἃ Ῥτῖπτα πλᾶπα ὄντως, Γεὰ 
σοΙγοέϊοτ ἔδοϊς οὕτως. ϑοιΠΠςεῖ οὕτω 
γιγνώσκοντος ἈΏΪΟδ ναγατη Ραῖο : πιῇ 
ναϊκαϊα τῇ σοτηραγαῖο Ατὶπορῆαπεο 
ὁπότερα σὴν γνώμην ἔχοι Νὰ. 158. 
ἀείεπάετε νε] 15. 

Βαβυλῶνος) αητπὰ οὑτὰ Ζοπᾶτα 
Βαβυλῶνα. 

ι. ἐπὶ] Οσυεῖῇ. οὐπὶ Ζοπατγα τορός. 
ἀοϊηάς Γωβρύας ΑἸτοτῇ, ἔοτγῖς Γωβρύα 

νοϊαῖϊς ἄατε. 
ὅσους) Εχ 7Ταπτ. ΑἸτοτῇ, εὲ σσαεῖϊξ. 

ὁπόσους ἀδάϊτς Ζειης. ἀεϊπάς καλῶς 

αὐτῷ ---- ἱστ πεῖς το καταμαθεῖν. Ἐπὰ ΠῚ 

Βτιοάθουβ καταμαθεῖν εχ [ἰὈτὶ5. (αἱ 
τηδτηοζαϊῖ εἴ ἀλγηηδῖ. 

σρὸς αὐτὸν ἄγειν] [τὰ σοὶ, Ψαϊκο 

εἴ ἄγειν σ΄. ἀ. 
2. ὧδε" "Ανδρε51 (ὐπε]. ὦ ἀνδρες---- 

ἀγαθοῖς Τωβρύας. ἀεῖὶπάε ἀφελόντες 

δαπει. ΠὈτὶ Βτοάφι σαεϊξ. ΑἸιοτγῖ, ἀς 
ηυο ἢατίπι ἀΐσαπη, φαΐ {επτία πη. 

τὰ στρατιᾷ} ΜΝαϊρο ἰπιεχίεγι 

ἄλλῃ εἴ (δοϊαίαια ἃ Ζευπῖσ σαπὶ ἴι- 
Ὀτῖ: ΡΏΠΕΙ. Βτοαροὶ, Βοά!. σαο!, ΑἸ- 
τοτῇ. ΟΠ", 

δοίχμεν] Ηος νεήβαπὶ Ουεὶῇ. ροῖ 
σούτῳ τερείῖῖς; αυοαὰ ποῖ ῃϊ ἱπάϊο᾽ ἃ ΤΠ 
εἢξ νιἀεῖαγ, ῥτίοτε ἰοσο δοίγρμεν οσοὰ- 
Ραΐΐε εἀθ πὶ αἰϊεθᾶτῃ νογοὶ, αυοὰ σῷ 
ἐξελόντες τοίροηάεδί ; ἰά νεῖο ταὶ 
{εγναῖι αὐ το ρετε νϊάεογ πὶ ἀφελόν- 
σες, ηυοα ᾿ἰὈτὶ πιὰ ρτοὸ ἐξελόντες 
Ργθοῦοης. (Οὐποϊημ δεῖς. ταῖο τεξὶς 
Παδθεῖυγ (δέϊ, 4. σὰ σῶν ϑεῶν ἀσοδόν- 
τες-ττικ αὶ ὅσα τῇ στρασιῷ ἱκωνὰ ἐξελόν- 

σες, τἄλλα δότε. Ὀεἰεγαπν ἵν. κα, 12. 
νεγῦο τηεαϊο ἐξαιρεῖσθαι αὐτὰ Χοπο- 
Ῥῆοη, δ] ἱρῆ πιαρὶ δχίπιεγα ρατγίετῃ. 
ΡΓορ δὲ 15 [αἷς ΤᾺ γα ΠῚ 10 Ὀς ΠΌΤ, 

ἄρ᾽ ἀἄν----καλὸν] ὕτοάδὶ καλῶς ροξ- 
Ῥοποτοτα ϑιερῃδηὶ οοη)θδέϊαγεθ καλόν 
σι. [τὰ οδηὶπὶ (εδξ. 21. νῦν οὖν καλόν 
σι ἄν μοι δοκοῦρεεν «σοιῆσαι, εἰ εἴς. 86- 
4υθη85 τῷ εὐθὺς ἀερθείυῦγ Βιοάθο, 
σοηδεηιϊαῖατη ἃ Ουο!, Ὁἱ οοτγεέϊου 
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" . δ ἢ “3 » Ἂ “" »"Ὕ 

εἴνοῦ!, ὅτι καὶ τοὺς εὖ τοοιουντως τσειρώμεϑω νικῶν εὖ σοι- 
“Ὁ ε Χ “,͵χαο»» ἧς Χ ᾽ 7] ΄ 

οὗντες. Ὥς δὲ τοῦτ ἤκουσαν, πάντες μὲν ἐπήνουν, τοάν- 8 
χὰ ΄ - ᾿ ) τ 7 “} Ξ 

τες δι ἐνεκωμίαζον" εἷς δὲ καὶ ἔλεξεν δε, Πάνυ, ἔφη, ὦ 
»““ -ὉὋἬ ΄ Ν ἊῈ 3) ΓΝ" δ ως ἈΝ) 

Κυρε, τοῦτο ποιήσομεν. Καὶ γῶρ ἔμοι Ὑ᾽. Εφη, δόκει ὁ 
7 « »») ε »Φ 

Γωβρύας πτωχούς τινῶς νομίζειν ἡμᾶς, ὅτι οὐ δαρεικῶν 
.“- "ὐ"“ Ὁ “Ὁ »“Ὃ ἐς ΕῚ λ 

μεστοὶ ἥκομεν, οὐδ᾽ ἐκ χρυσὼν ᾧιαλων τύίνομεν" εἰ δὲ 
» ᾿ Ν ») ., ᾽ Ζ ἘΣ 

τουτὸ τοοιησωιμον, γνοίη ὧν, εῷη, οτι ἐλευθερίους εἰνοιέ 
"7, » ,ὕ γ Ν »] δ » -» 

κοὶ ἄνευ χρυσίου ἐστίν. ᾿Αγε δὴ, ἔφη, τὼ τῶν ϑεῶνᾳ 
΄ “» 7 - » “ε ἌΣ φ 

ἀποδέντες τοῖς μάγοις, καὶ ὅσω τῇ στρωτιζὸ ἱκανὼ ἐξελόν- 
." 77 »» ἃς ᾿ τς 2 Ἵ ἔων 

τες, τὰ ὥλλω, καλέσαντες τὸν Γωβρύαν, δότε αὐτῳ. 
“ Ν ͵ ᾽ »“" « ΕΣ Ἂς "7, ») “" 

Οὕτω δὴ λαβόντες ἐκέῖνοι, ὅσω ἔδει, τὰ ὥλλω ἔδοσων τῷ 
7ὔ 

Γωβρύα. 

Ἔκ τούτου δὴ ἤει πρὸς Βαβυλώνω, παραταξάμενος, 5 
ἂὖ “ 5 ζΖ εἴ ς 3 Ε 5» 7 αὐτὰ Ογτὰβ δὰ 

ὠσπερ ὁτε ἡ μωχῆ ἤν. Ὡς δὶ ουκ ἄντεξήεσαν οἱ Ασ- ἐπεὶ ἀ λνλς 
ι δοοβρξαϊῖ, εἰ 7 Ε ΄ ε - Ν 7 ' ᾽ ἼῊΣ 

σύριοι, ἐκελευσέν ὁ Κυρος τον Γωβρύαν προσελώσαντώ εἰ-- Αἤγτὶατα 
»᾿ο»ρΣ᾿τ ε; ᾿ ͵7 5 ᾿" ς ᾿ς « Ν »"“-΄7 » 8 ΡῈ ΠΑΠΊν 

πεῖν, ὅτι, εἰ βούλετωι ἐξιὼν ὁ βασιλεὺς ὑπερ τῆς χώρως [εὰ ττυῆια, 
Ῥιονοσαῖ, 

νυϊσαία τ σοῦ αἀίοτρῆϊς, αυοά ἱπορῖα 
ἀείεπαϊι Ζεὰπε οοτηραᾶγαῖο ἴοσο 1. 3. 
9. Τεσερὶς τἀπηεη ετἰαπ ΝΥ εἰ 6. 1- 
ἀθπὶ ᾿ἰὈγ Οαεὶξ. φανεροὺς ΡΥ εῖ. 
Ψψεγαῦι ΓΠῚ ἴῃ πος ἰοςο πιο πΠῈ 
τηδχίγης εἴ ἄρα πες ἰοοο ἴυο ροῇ- 
ἴατη, πε ὃἐχ Πεηϊβοαιῖοπε ῥτορτῖα 
1ητοὶ κε άατη. 

3. ἤκουσαν) Τὰ πῖπα ἤκουσαν πάντες, 

πάντες μὲν----ασάντες, ἔφη. ἀεϊπάς (ὐΕ]}. 
εχ σοτξδξίοηα ἐνεγκωμίαζον Ὠδθεῖ, 
αυοά ἰρίᾳπη Βτοάφθυβ. ᾿δέϊα τη ἢ. 1. 
τηαϊεῦαϊ. ἐσαιίνεῖν ε αἰδητῖτίγι αἰϊσὰϊ, 
ῬτΓΟΌαΓα 6]05 Γεπιεητίατη. ΕΠ πο πιᾶ- 
πἰεϊυτη εἰ, αὰοὸ αἀἰθεγαῖ ἃ νεγῦο 
ἐγκωμιάζειν. 

εἷς δὲ καὶ] Ουεϊῇ. ΟΠ ΠῸ καὶ αἱ 

ῬΏΠΕΙ. ἀεϊπάε τυριήσωμεν. ροδα γώρ 

ῥέοι, ἔφη, δοκεῖ εχ εοάσπι ᾿ἰΌγο ΡοίαΪ 
ΡΙῸ νυϊραῖο γὰρ ἔμοιγε δοκεῖ ἔφη. εα- 
Ῥῃοηΐϊθο τασηθη οαυΐα ἐχ ἀπίϊψαδ Ἰεὲ- 
ἑχίοπε γὲ Τα ρρ] εν, Οοηΐίοχυξηβ ἰρὶ- 
ἴα εταῖ, αὐ ἐχ εοάδτ εἰ ΡΠΙΪε|. νομΐ- 
ζειν ΤΘΟΙρούετη ΡΓῸ ἐνόμιζεν, δὰ ᾳαοά 
Ἰεξχίο Αἰτογῆηϊ ὅτι οὖ δαρεικῶν μεστοὶ 
ἦμεν τεΐεγγα νἱάσταγ εἰ ἐσίνομεν νυ ]ρ - 
τα, αυοά ᾿ττὰ ἐσ ΡῬΠΙΙεὶ, εἰ σοὶ, 

οὰπῇ Ζειηΐο σοττοχὶ. 
τσοιήσαιμιεν) Οσυε!,. τοοιήσομοεν --τ ὅσ 

ἐστιν ἐλεύθερος εἶναι καὶ ἄνευ χουσοῦ, 

Ἱεὰά σοττγθέϊου σοιήσαι,μεν ---- ἐλευθέριος 
Δαάϊάϊτ. χρυσοῦ ταὶϊῆϊ ρτθορίδοεῖ. 

4- ἼΑγε δὴ] 1τὰ οσὰπὶ ῬΏΙ]ε]. εἴ 
Ουε!. Ζουηε: δης απ σε δὴ 
τενοοᾶν ϑεῖκε, ρμοῆεα ἐξελόντες 
ἱκανὼ, τἀλλωα--εἐκεῖνα (ςοττγεξζαπι ἐκεῖς 
νοι) ὅσα---- τἄλλα ἔδωσαν ( ε], 

5. ἤει] Μυαητῖπα, Πηρτ. πε], ΑἹ- 
τοτί. ἄγει. ἀεϊπάςε αὐτὴν ἀπῖε Βαβυ- 
λῶνω οτηϊῆ συτα ΡΠ]. σσαε]ξ, Ζοιυ- 
ΤΆ. 

ἐκέλευσεν ὁ Κ.7] σαεϊξ, καὶ ὁ Κ'. ἐκέ- 
λευσεν, (6 114 ἀητοσε ἀφ ητα πηαϊατίο 
ετῖ: πϑοεπατγία Ὦθοο : οἱ δ᾽ ᾿Ασσύριοι οὐκ 
ἐξήεσαν. 

ἐξιὼν ὁ β.1] Ουεῖξ, ὁ β. ἐξιών. ἀεϊπάςα 
Ζοῃᾶταβ καὶ αὐτὸς “σὺν ἐκείνῳ μάγιοιτο 
ἄν. ἀξ νεῖῦα ἐδ σετγίατηϊης Ππηρα- 
Ϊατὶ ποη εξ πεσε ῆἥδλτο οἀρεπάα πιὸ- 
πεῖ Ζειηθ. [5 1ΟἸ]ΠΠσεῖ σὰτὶ νΥοΚιο 
νειῦἃ ἤξθο κἂν αὐτὸς---- κά χοιτο αὰ Ογ- 
Γατη ταΐετγί : [ε4 νεκε Ογγασι ἤπεα 
Ηνγτοδῆϊὸ εἰ Οοῦτγα σὰὰὶ Αῇγτῖο 
Ῥυπαζταπι Ἰηἰεγρτειαίατ. Αἱ αἰτυά 
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μώχεσϑαι, κἂν αὐτὸς σὺν ἐκείνω μάχοιτο" εἰ δὲ μὴ 
ὠμύνει τῇ χώρω, ὅτι ἀνάγκη τοὺς κρατοῦσι πείσεσϑοι. 

Ὁ μὲν δὴ Γωβρύας προσελάσας, ἔνϑω ἀσφαλὲς ἦν, 

ταῦτω εἶπεν ὁ δὲ αὐτῷ ἐξέπεμψεν ἀποκρινούμενον τοι- 

άδε" 
Ψ Ν Ἄ“ὉὋῬ ἐν Ε , εν Σ» Ζ 

Χτείνὼ σοὺ τὸν υἱὸν μετώμέλει μοι, ὡὧλλ ὁτε οὐ Χαὶ σὲ 

ν, ς Ν ἐκ 7 » .“ » 4 

Δεσπότης ὁ σὸς λέγει, ὦ Γωβρύα, Οὐχ, ὅτι ἀπέ- 

τροσαπέκτεινα.α Μάχεσϑθαι δ᾽ ἂν βωύλησϑε, ἥκετε εἰς 

τὴν τριουκοστὴν ἡμέραν᾽ γὺν δ᾽ ἡμῖν οὔπω σχολή" ἔτι γὰρ 

Ὁ δὲ Γωβρύας εἶπεν᾽ ᾿Αλλὰ εν 

ποτέ σοι λήζειεν αὕτη ἥ μεταμέλεια" δῆλον γῶρ, ὃ 

“ γ ταρωσκευαζόμεϑδα. 

ἀνιῶ σε ἐγὼ, ἐξ οὐ οὐ αὕτη σε ἡ μεταμέλειω ἔχει. 

ο..00 μὲν δὴ Γωβρύας ἀπήγγειλε τῷ τοῦ ᾿Ασσυρίου" ὁ 
ἦς ἃ "“ην ᾽ 7 ΄“΄᾿ ᾽ 7, ἂς. 7] 

ΕΠ ὰ δὲ Κυρος ὡκούσως ταυτῶ, ὠὡπήγωγε τὸ στρωτευμῶ" καὶ 
“ ΄ ΧΝ ᾽ ᾽ δ΄ » » 3 

ΑΙ Πτ τν, ν νόσωι ς τὰν Γωβρύαν, Εἰπέ μοι, ἔφη, οὐκ ἔλεγες μέντοι 
με .«“ Ν 3 ΄ Ἐπ κα τὰ »᾿ ᾿Ν Ἂς 

ἌΡΑΣ σὺ, ὅτι τὸν ἐκτμηθέντω ὑπὸ τοῦ Ασσυρίου οἴει ἂν σὺν 
τεσε οαἢτα- κ,,} Ἶ ἊΣ τ Ἴ ω ἐν νὰ" ἣν ἡ σὰ γενέσθωι; Ἑὺὺ μέντοι, ἔφη, δοκῶ εἰδέναι" πολλὼ 
ταῦ να ΦΡ, ἢ ΝΣ ν 5 μ μνονλδήρυϑαν νυ ἡδὴ ἔγωγε καὶ ἐκεῖνος ἐπαῤῥησιωσώμεϑα 
ςαε]- 

ἕωπὶ ἀο- 

Ν 3 

ρος ὡλ- 

λήλους. Ὁπότε τοίνυν σοι δοκεῖ κωλῶς ἔχειν, τορόσιϑι 

δ᾽ ὧν] Ουεϊῇ. δὲ ἑάν: ἀείηάα εἰς 
τριωκηστὴν---οοῦπω ἡμῖν στη Ζοηδτζᾶ. 

εἰ μάχεσθαί σινι, αἰϊαὰ μ. σύν σπινι. 
(σοῦτγᾶβ Πϑοο ἐδ [6 ρτοαϊοδί: συοά 
[ἐφαρητία ἱΠρ τ 15 ἀεπχοηῆἶτγαπιὶ σοῖς 
κρατοῦσι το: ίϑϑ:σϑαι. 

εἰ δὲ μὴ ἀμύνει) Εαά. ργ. εἰ δὲ μὴ, 
ἀμύνει, Ἰπηρτ, ὠμύνειν. αυδὶο πὶ ((εὶ- 
Ρίαγαπι ΡΒ] ΕΙρῃα5. τοάιτ: 4ἴῖα τα γηῖ- 
ἘΜ5) μί ἀϑγιη ἀἀεξενίονεί, ἀμυνεῖ εχ 
Ουεϊῇ, ἀεάϊε Ζεαπηε. 

σοῖς κρατοῦσι τεείϑεσθα,} Ηφς ἐδ 

αοῦτγα ἀϊέϊα ὕαπε πᾶθεπεὶ : δὰ Αὔγ- 
τα ἱπερίε ταίοταπίαγ δῸ ἰἷ5, αυὶ 
ψεῖδα κἄν αὐτὸς---ώχιοιτο δὰ Ογτὰ τὶ 
τείεγαπίι. 

6. τοροσελάσας ---ε εἰ εν “4, σιυοῖς, οἱ 

ῬῃΠ]]εὶ, ᾿πρυσήλασεν--- εἰπεῖν, Βτοάοὶ 

τ τὶ ΡΝ. εἰπεῖν. ΑἸτοτῖ, σαῦφ᾽ εἷ- 

“εν, 

᾿ ἐξέπεμ εν] Οαοἱῇ, ἔστεμο εν; εοάεπὶ 
ἄπος νυ]ραταπι ἀσισκρινόμεενον σΟΙΓΟΧΙΐ 
ἄεαης. ἀείπάε ὁ δεσπότης ΖοΠαΓὰβ 
ἄλι, ροῖοὰ πρραπέκτεινα Ῥαπτϊῃᾶ. 

ἡ. Ὁ δὲ Γ.] Οᾳεϊξ, Ὁ μὲν δὴ ΓΤ, ἀε- 
ἰπάθ οαπὶ ΡὨΙ 6]. οὐ Ἰιτῖς Βτοάφι 
ἀνιῶ σ᾽ ἔςι. ΑἸτοτῖ, λήξει Ὠαϊγεῖ, 

8. μέντοι σὺ] ΜΙΠῚ ἴῃ μος ἰοοο εἰ 
(εηΓἃ μέντοι ἀρ] σοῖς, αὐ δὲ αἰτετο ἴο- 
οὐ, αὶ ἰάπχοπ (ΕἸ. εὖ μὲν οὖν ἀδᾶτ. 
Αἰτοιῖ, εὖ μὲν οὖν δοκῶ εἶναι, ἔφη. [π- 
ἔγα (ἐξὶ. 27. ἢ εὖ μὲν οὖν, ἔφη, οἶδα" 
σοατεύσει γάρ. 

γὰρ ἦ5,] συεῖξ, σαπὶ ῬΏΪΕΙ. γὰρ 

δή. ἀεῖπας κῴάκεῖνος σὰαπὶ Ουεϊ. 
Ζεαηα. 

9. Οπότε σποίνυν)] ἴτᾳὰ (ὐυεῖξ, ὁσότε 
οὖν καλῶς σοι ὃ. ἔχ. νυϊρο ἰορίτατ, 
δεὰ ἰάἀἐπὶ ἰἰεγ ἀοϊμάθ σὰπὶ ΡὨ 6]. 
τηᾶὶς τσρὸς αὐτὸν τῦροϑι Ὠαδοῖ. (Ἃε- 
τεγὰπὶ ὀσόσε σοίνυν, ἔφη, ἴς. ὁ Κῦρος 

(οτρίαπαη. ἱπιορτῖα5 ἰδρῖς εἰ νογοῖ 
ῬΒΙΘΙρΏ 8. 

ὠσπι μοὐδ.. ὦ πσ.«ΕΣ Νμυκωνο, δον. -,(ς ἢ ὐοσ 



Π͵ΒΕᾺ Υ. ΘΑΡ. Π]. ,83 
εὖ ᾽7ὔ “Ὁ Χ . ͵ 

τρὸς αὐτόν καὶ πρῶτον μὲν οὕτω ποΐει, 
“ ἂν λέγη, εἰδήτε᾽ ἐπειδὼν δὲ γη αὐτῷ, εὰν ὁ τι ὧν λεγή, εἰθήτε᾽ ἐπειθῶν δὲ συγγένη ὠυτῳ, Μ 

Γν ἘΠῚ ρα ΐ᾿ ω -“ 

Ὑνως αὐτὸν Φίλον ἡμῶν βουλόμενον εἰνώι, τοῦτο δὲὶ μη- 
» ε 7 ὮΝ Ἐν Ὁ 85) 322) ὩΣ ὃς 

χανᾶσϑαι, ὅπως λάϑη Φίλος ὧν ἡμῖν" οὔτε Ὑῶρ ὧν 
7 “7 - 5 δ 

φίλους τις ποιήσειεν ὥλλως πως τλέστω ἀγανὰ ἐν 
΄ ᾿Ν ΄ "»" “' ΟΝ  Ὁ- ἣν εἰ 

σοόλέμῳ, ἡ τολεμυος δοκῶν εἴνωι, οὔτ᾽ ὧν ἐχϑροὺς πλείω 

τις βλώψφειεν ἄλλως πως, ἢ Φίλος δοκῶν εἶναι. 

μὴν, ἔφη ὁ Γωβρύας, οἶδ᾽, ὅτι κῶν σρίαιτο Γαδάτως τὸ 
΄ -» Αι Ν » »δ' ΟῚ ΓΑ 

μέγω τι ποιήσω! κακὸν τὸν νὺν βωσιλέω ᾿Ασσυρίων' 
9 “ ΑΥ Ζ »" « »“ "»- »" ᾿ 

ὠλλ᾽ ὅ τι ὧν δύνωιτο, τοῦτο καὶ μος δὲ; σκοπέν. Λέγψειι 

δή μοι, ἔφη ὁ Κῦρος, εἰς [τοῦτο] τὸ φρούριον τὸ τῦρὸ τῆς 

χώρας, ὃ ᾧατε Ὑρκανίοις τε καὶ Σάκαις εἐπιτετειχί- 
» »“ “ “ ΄ 4 κ 

σϑαι, τῆδε τῇ χώρω τορόβολον εἰναι τοῦ τσολέμου, ὡρ ὧν 
Ψ 3) «ἷΝν ᾿ ἧς "Ὁ" Ν ἢ, ΟἿ 

οἰει, ἔφη, ὑπὸ του ζρουρωρχου τσαρενήνωι τὸν εὐνουχίον, 

ἐλθόντω σὺν δυνάμει; Σαφῶς γε, ἔφη ὁ Τωβρύας, εἴς 
δι "»»ἤ Ν “ -Ὁ δ » » Ἂς 5 

σερ οὐνυποσχτος ὧν, ὥσπερ γυν ἐστιν, φΦικοιτο σρος ωῦυ- 

ὅπως ἄν αὐποὶ Μείετγοτη ᾿εξεοποπΊ 
Ἔχ ῬΠΙ]ΕΙΡΏΙ νετῆοπε εἰ Βοά]. ἱπίοτγ- 
Ῥοΐανιε οὐπὶ ΠΠαϊοῃϊηίοπο Ζευπε εἰ 
ἀεδάϊ : δσως ἂν αὐτὸς λέγη. ϑρή [1Ιη 

Βοάϊ]. οὗσος οταῖ ὕγὸ αὐτός, Μαυτείας 
εἰδῆσε ἴῃ συνῆτε τηὰΐατὶ νο] αἱ, πῸ}} ἃ 
εὐϊία οδυίᾳ πιυῖϊαι]οπὶβ. [η΄ Ουεῖξ, 
νεῖῦαᾳ ὅσι ἄν ἃ σοττγϑέζογο δά άϊτα (ἀητ, 
1 ΑἸτοτῇ. τοῖὰβ Ἰοσὺ5 ὧν αὐςοὶ----συγ- 
γένῃ αὐτῷ οταϊ( 5, [εά ἃ σοττγεέϊοτε 
Ταρρ είς ἰῷ τηδιρίης ἰορίταγ. αὐσοὶ 
εἢ οἱ, τεξὶς δάπγοπεηῖε ΨΥ εἰίκίο. 

ἐὰν μὲν] σπεϊῇ, οπλῆο μὲν ἀεϊηάε 
χοῦσο δεῖ, εἃ εχ οοττεέϊίομς : δηΐθα 
εηἰπὶ μειαῖ σοῦσο δὴ υὐ ἴῃ Βοίϊ. 
Ψα]ξαῖατη τοῦτ᾽ ἤδη εἢ εδἰίατα ἴη ΑἹ]- 
ἰοτί. σχοῦσ’ ἤδη χρὴ εχ οοηῃ͵εέϊυτα 
Θιερῆδηὶϊ σαυτῇ ἢ αϊοππίοπο ἀδαϊς 
νεῖ κε. τοῦτ᾽ ἤδη δεῖ Ματεῖαβ πραΐε- 

εθατ, ΑὈτείοῃ. 'π Αυέϊατίο ΤὭμονά, 
ῬΡ. 385. ἴ. 11. ΖΕ ὮΥΠ ρτὸ σοῦτ᾽ ἤδη 
ΟΠ] ]οΙΕὈα: τόσ᾽ ἤδη, ἀοΐ σὸν τότ᾽ ἤδη 
μηχανᾶσθαι. ἴῃ αὰᾶἃ σοπ]εέϊαυτα τ] Πὶ 
στόσε ρασεῖ. σοῦσο δεῖ τεαἀ!άϊς ῬΠ1]1Ε- 
Ρῇυ5. [ἴῃ Ουε]ῇ. οοττοέξϊοῦ. εἰἰδτλ 
ἡμῶν αἀά!άϊε οτπα τη. 

τύλεῖστα ἀγαπὰ) ϑιοῦθθὰβ σλείονα, 

ῬΠΠ6]. Βτιοάθοι {τὶ, Βοάϊ. Ουεο , 
ταλείω, αυοα Ἰρίαπι ργίογε θαι Μάατε- 
ἴὰ5. ἄλλως τυλεῖσσα ἐν τσολέμῳ, ἢ ΑἸ- 

τοτί. 
σλείω σις} δίοδος. σλεῖον σι. [εἀ 

Ἑάϊο Ττησαν. σλείους σι. ΟὐΕΙΕ, 
οὔπσ᾽ ἄλλως πως ἄν ἐχϑεοοὺς ““λείω τις 

βλ. (εὰ σοτγεέῖοσυ σιλείω ογα Βα πὶ 1π- 
{δγαϊε, 

το. ττρίαισὁ} ϑοϊεπηΐα5 πολλοῦ δὐ- 
ἀϊίατ, αὐ Γαρτὰ 111. 19 36, «τόσου ἂν 
σρίαιο, ὥστε ἀπολαβεῖν. 

δεῖ σκοπεῖν) Οπεὶξ, σοῦσο δοκεῖ καὶ 
ἡμᾶς σκοσεῖν. ΑἸτοτί, δύναιο, καὶ ἡμᾶς 
δὴ σκοσεῖν. ἸΏ τ ΔΥρΡΙη6 σοιγεδζου δοκεῖ 
Ῥοίαΐ ῥτὸ δή. 

11. εἰς [τοῦσ2}} ΒΕοΟΪ 1 ἃ πὶ 
σοῦτε οὰἀπὶ ΡὨΪΙ εἰ, οαλῖς (σαε] ἢ. υζ 
ἀεϊπάε πσοὸ υητῖηᾷ εε ΑἸτοτγῖ, υὉ] 
σοτγεέζουῦ ἵπρρί εν! νοσαΐάτη, 

δ φατε] 1)ὲ πος πἰἢ}} (ἀρτὰ {τγὰα!- 
ἴα τα ἰερὶτατ, 

τυρόβολον εἴνω!] 1πτε]]ρ 6 ὥσσε, Οοη- 
ἴεν (εξλϊομο πὶ 23. πρόβολος εῇ Ἰάδπῃ 

ΟἿΠῚ τρρόβλημοα. 
ὧρ᾽’ ἀν] Θυε!ῇ, ἀρ ἄν, ἔφη, οἴει. Ἐ44. 

ΡΓ. ὧν οπχταπὶ σαπὴ ΑἸτοτΐ, 

»7ὔ ὃν. ᾿ Ν 

σῶς ὧν ὡὔὕτοι, ἴο οοσυρᾶ- 
ιν ἴαπιὶ εἰάστι 

ΕΡ τγδαὶς. 

Καὶ 10 
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ἡ Ψ 

12 Τὸν. 

ΟὝΕΙ ΠΙΘΟΙΡΙΙΝ Ζὲ 

» “ »᾽ ΕῚ 7 ΕΥ "» δὲ ὍΔΕ , 

Ουκουν, εᾧη, ὠνυποπτότωτος ὧν εἰή, εἰ τροσβά- 
ἣν 3 Ν τ ἢ ἣν" 7 "»"ν « “ 

λοιμι μὲν ἐγὼ πρὸς τὰ χωρίω ωὐτοῦ, ὡς λωβεῖν βουλό- 
» ν ᾽ »“ 5 

μένος, ἀπομάχοιτο δ᾽ ἐκεῖνος ἀνὼ κρώτος" καὶ λάβοιμι 
Ν Ε -» Ε Χ 5 , Ν »Ὡ- ε .“ : 

μὲν αὐτοῦ τι ἐγὼ, ἀντιλάβοι δὲ κὠκεϊνος ἥμων ἡ ἄλλους 
Ἐν ἈΝ 5 ὧδ ΄ κι χνΝ “Ὁ τινὼς, ἢ καὶ ἀγγέλους πηεμυπομένους ὑπ᾽ ἐμοῦ τρὸς τού-. 

«“ 2 ὑῶν γα 7 . Ν « Ά, 
τοὺς, οὺς ᾧατε πολεμίους τῶ Ασσυρίω εἰγώξ, Χωώι οἱ μεν 

΄ ᾿" .“ “- ψ 3 “ἢ “ 

ληφθέντες λέγοιεν, ὅτι ἐπὶ στράτευμα, ὠπέρχονται, καὶ 
͵ ς ᾽ ε ᾿ς Ὁ 5 

κλίμακας ὡς τὸ ΦὈρούριον ἄξοντες ὁ δὲ εὐνοῦχος ἀκού- 
7, »ΣἙΣΨἙ “ΣοὋσ 

σᾶς προσποιήσωιτο, τροαγγειλῶι βουλόμενος ταῦτω, 

123 παρέϊνοιι. 
« ΄, “- « νΝ ὲ ΄ 

Καὶ ὁ Τωβρύας εἰπεν᾽ Οὕτω μεν γιγνομένων 
Ὥυς. ἐΡῚ .“ ᾿ ΝᾺ ἊΝ. Ν δέ. ἣ » Ν 3... 

σωῷως οἰθώ, ὁτι πωρειή ὧν αὐτὸν, κωὶ θέοιτὸ Ὑ ὧν αὐτου 
ῃ, "“Μ ἢ »  ω ᾿ 

ββένειν, ἐστε συ ὠπέλϑης. 
ἐ 

ἅπαξ εἰσέλϑοι, δύναιτ᾽ ὧν 

Ε τ 4 5" ε -ῳ » 

Οὐυκουν, εῷη ὁ Κυρος, εἴγε 
« »--,. «ς Ρ Ὁ Ν 

ἡμεν ὑποχείριον σποίήσωϊν τὸ 

γ' ᾽ “Ὁ 3 ε Χ ΕἸ 

14 χωρίον ; Εἰκὸς γουν, ἔφη ὃ Γωβρύας, τῶ μεν ἔνδον ἐκεί- 
7 Ἂν Ἄ «δὴ ὍἜ, Ζ 

γου συμπαωρασκευώζοντος, τω δ ἔξωϑεν σου ἰσχυροτεβῶ 

ἤ 

προσάγοντος. Ἴ, οὖν, ἔφη" καὶ πειρῶ, ταῦτω διδάξας 

διαπραξάμενος, παρεϊνωι" πιστὼ δὲ αὐτῷ οὐκ ἂν 
͵ Ε " δ 5) δ (7 ἘΣ 5. Ἂς ἧς , 

μείζω οὔτε εἰπτοις ὧν οὔτε εἰχῶίς, ων ἀυτῆς συ χιν οὴ 

νείς παρ ἡμῶν εἰληφώς. 

Ἔκ τούτου ὠχετο μὲν ὁ Γωβρύας" ἄσμενος δὲ ἰδὼν 

13. ἀνυποπαότατος) Ουεϊ, εἰ ΡΠ1]- 
ἐ]. ἀνύποσπσος. ἀεϊηάς Εαά. ρτ. τσροσ- 
βάλλοιμι, (σμε]ξ, τπτροβάλοιμι. ϑεη δ ἢ 5 
ΡΟΙΣ τά νεγθυτη μὲν εχ Βγοάφι [τὶς 
ετ Οσαεὶζ, τείας Ζεαπο, ἔρσγενιῖ 
γ εῖῆκο. 

λάβοιμι μὲν] Ουοϊξ, πιυΐαίο μὲν ἴπ 
δὲ τηλ]ε ἀνσιλάβηῃ. ἀςίηάς ἤ καὶ ἄλ- 
λους. ]αηἴ. σε καὶ ἄλλους. ΑἸιοτῇ, σι 
καὶ ἄλλους. Ἐοτία ἔαϊς οἰἰτη ἡἴ τι καὶ 
ἄλλο ἢ καὶ ἀγγέλους. 

ἐπὶ στράπσευμα) ΛΑ εδχεγοϊταπι 8ά- 
ἀποεπάστγη. Αἰτοτγῇ. ἐπὶ στρασεύμαπος 
ξοχεται--οἄξοηντες. Οδτηθγαγιας οπηηϊ- 
υτὰ πταχίπια ὅὈϊΪ ρῥίασδγα αἷς (ἃ ] 6 πὶ 
Τοτ ρίατασπι ἐπὶ στρωατεύραπος ἔρχονται 
καὶ κλίμακας ὡς τὸ ᾧρ. ἄξοντες : δᾶπ|- 

αὰς παῦεῖα δαβιραϊαίτίσετα ἃ! σα δὶ 
ἐοσιρτατατῃ Οοάϊοὶ Βυἀεηῇσ. 

ὡς τὸ φρούριον ἄξοντες] Ἑδᾶ. Ῥτ. 
ὡσπερεὶ τὸ φρούριον ἕξοντες. [ἰδτὶ ΡΏΙ]- 
εἰρῃὶ εἰ Βτγοάθι ὥσπερ εἰς πὸ Φρ. ἄξον.-. 
σες. Οπε}Ὲ, εἴ ΒοάϊΪ. ὡς τὸ φρ. ἄξονες. 
ϑιθρῆδηυβ ἄγοντες Θ᾽. 

ταῦτα, τσαρεῖνα!] ΑἸτοτῇ, ταῦτα οταϊ- 
ἢ 

1. τοκρείη ἄν] Ταπτιίηα ππαρίοι ἄν. 
συεῖξ. ὅτι οὕτω μὲν γιγνομένων σαφῶς 
τοσαριξ ἐνωι αὐφόν, [εἀ σοτγοέζοτ οἶδα ροῖ 

σαφῶῦὶς τὰΐετγοϊε. 
ἔστε σὺ] Ουεὶϊξ, ἕως. ΑἸτοτῇ, ἀεῖπάς 

ἀσέλϑοις. Ῥοίξ οὐκοῦν δἀ ἀϊτα πη νυΐρο 
ἂν ἀεϊενὶ αὐαέξζοτε Οῳεϊξ, Ότο.- 

14. Ἴϑι,. οὖν] Ταητῖπα σὰπὶ ΑἸτοτῇ. 
ἴϑι νῦν, Ῥάᾶμ]ο ἃηπίεα τυροσωγαγόντος 
ΑἸτοτῇ. 

εἴποις ἄν] αυεῖξ, ἄν οὐδε, 

δι... πὰς 
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δ νὰ α δὼ 7 7 Ἃ ᾿ “0. Ὧ 
οὐυτον ὁ εὐυνουχος, συνωμολόγει τε ἀοντῶὼ Ἀώὶι συνε το, φῳ». 

2 3 ͵ ς : ἔδει. Ἐπεὶ δὲ ἀπήγγειλεν ὁ ΤῬωβρύας, ὅτι πσάντω δὸ- 
»»ἬἍ 3 .«Ψ Ὁ ΕῚ ψ “ Ἂς 3 ΄ ΕἸ ᾿ 

ΧΟΙΉ ἰσχυρως τῷ εὐνουύχω ἔχεῖν τῶ εἐπιστωλεντῶ, εἰς του- 

τοῦ τὴ ὑστεραίω τοροσέβωλε μὲν ὁ Κῦρος, ὠπεμάχετο δὲ ὁ 

Γαδάτας. Ἦν δὲ καὶ, ὃ ἔλαβε χωρίον ὁ Κῦρος, ὁποῖον 16 

ἔφη ὁ Ταδώτας. Τῶν δὲ ἀγγέλων, οὃς ἔπεμψεν ὁ Κῦ- 

ρος, τροειπῶὼν, οἱ τορεύσοιντο, τοὺς μὲν εἴασεν ὁ Γαδάτως 
δ 7 -“ ,, »Ν Ξ, ἣς Ν , 
Ἰαφεύγειν, ὁπως ὥγοιεν τὼ στρωτεύμωτω, καὶ τὰς κλί- 

, ὰ δ δὴ Η μακας κομίζοιεν" οὃὺς δ᾽ ἔλαβε, βασανίζων ἐναντίον 

πολλῶν, ὡς ἤκουσεν, ἐφ᾽ ὦ ἔφωσων πορεύεσθαι, εὐθέως 
΄ ς » “Ἢ »"»ἭἬ ὼ ὦ 2 »} 

συνεσκευωσμένος, ὡς ἐξωγγελῶν, τῆς γυκτὸς ἐπορεύετο. 

Τέλος δὲ πιστευϑεὶς, ὡς βοηθὸς εἰσέρχετωι εἰς τὸ Φρού- 17 

ριον" καὶ τέως μὲν συμπαωρεσκεύαζεν, ὁ τι ἐδύνωτο τῷ 

Φρουράρχη" ἐπεὶ δὲ ὁ Κῦρος ἤλϑε, κατωλαμβάνει τὸ. 

χωρίον, συνεργοὺς ποιησώμενος καὶ τοὺς πωρὼ τοῦ Κύρου 

αἰχμωλώτους. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο, εὐθὺς [Γαδά- 18 

τὰς ὁ εὐνοῦχος] τὼ ἔνδον καταστήσας ἐξήλϑε πρὸς τὸν 

ΤΑ. ὅτ, τυάντα] Ο»πῖα φημ ἐμημοῖο 
"παηπάαία εἰἤεν, για αἱάεγὶ, νετϊῖ 
γγεῖϊίκε : τεξλυς Οὰτησγαιῖαβ: σἹάεγὶ 
ΟἾΤΙΩ αρμα ἐμημολμτη σοτία ε{{6 αἰχπε 
«3 γπια, φια Με δι! τπαπάαία. 

ἐκ σούτου τῇ Ζειπε ρμοίξ τούτον 
Δα)ιηρὶ δὴ τηδίεθαῖ, οατα Πίπο δαὶ 
᾿ρἰτα πὶ ἀροάοίξοϑ. 

τό. ἦν δὲ-τ- ταδάτας Ηδφοο οπιηΐα 
θεν Βοάϊ. εἰ ῬΏΠΠεἰ. οαλῖτ, εἰ ἀδπὶ- 
πανὶ Μυτεία5, αὐ τεἀαπάδητϊτια. Δὲ 
τεξὶε τηοηεὶ Ὑ εἶκε ἴτὰ ἤτγπιατὶ πε πὶ 
ΘαηΌΟἢΙ. 

οὗ; ἔσεροψεν) ]ᾳητἰ, ΑἸτοτγῖ, οὖς ἔφη- 
σεν. ἀεϊπάς “πορεύσονται ἙΔά, ρτ. Αἴ 
Οὐγ δἀάιταπλ ἀϊσὰπὶ ἃ Χειορῃοηῖε 
τυροειπτῶὼν οἱ τυθρεύσοιντοῦ Νὶάςο ΥΥ̓εἰ- 
{κίατη δἀπηοηυ δ, ἀριϊὰς νεῦῦο τσὸ- 
φεύσοιντο ΔΩΠΕΧυταΠπῚ ἕαδε Χεηο- 
Ῥῃοηΐϊεπιὶ νεθᾷ ὅπως----κομίζοιεν. 40 
ἴδέϊὶο αυξοπίοπμεσγη τηεᾶπὶ ἔεγε ἱπατὶ- 
Ἰεῖι ἤετὶ εχ βίτηο. 

ὡς ἤκουσεν] ἴτ. ᾿ἰὈτὶ ῬΏΠΕΙΡὮΙ, (στ. 
εἰ Ουεϊξ, Βιερῇ. 2. ρτοθαηῖα Μυγε- 
ἴο : Εἀὰ. ρτγ, εἰ ΑἸτοιῖ, ὡς δ᾽ ἤκουσεν 

Ροῖεξ συσκευασάμενος (σα εἰῖ, εἴ πλᾶτρο 
ϑῖερῃ. 

17. Τέλος δὲ] ΨΥ εἰΚε τέλος δὴ τηᾶ- 
Ἰεῦδι Γοτὶ ρταπι : Ρτέβοῖαϊ ἜΠὶπὶ ΠᾶΓΓΆ- 
τἰοη6 ΠῚ. ΜΠ ετιαπὶ 14πὶ ἃηῖθα ἰο- 
οὐ ηἰμηϊᾶτη ρτόρῖεσγ Ὀτεν τάΐῖθγῃ [7 
Ρεέϊαϑ ετϑῖ. 

συμπαρεσκεύωξεν) Μάᾶτρο ϑιδρῇ. εἰ 
Ουε]ξ, συμπαρισκεύαξζετο, ὅτι δύναιτο 
σῷ φρουράρχῳ. Ετὰπὶ Βτοάδευ5 ε ᾿ἰ- 
Ὀτὶβ {15 πηθάϊατπὶ νΘγὉ] ΓΟΥΓηΔ ΠῚ Πλε- 
τηογανῖ εἰ (συε]ξ, Ἰδδλοηεπὶ γοαάα]α τ 
ῬὨΠεΙρῃ 5, ρτουθαΐατη Ζεαπῖο. Κγε- 
ΤΌΓη ᾿ἴὰ αἀἰοὶ ἀεθυετγαι συμσπαρασκεύα- 
ξεσαι ὅτι δύναιπο. ϑεὰ δὐὔϊῖνα ξογπγδ᾽ 
δας ετἰαπὶ ἴα ρτα ἰεξὶ, 14. Ῥγθίδηβ 
τὰ ΘΠ ΤΘτηρὰἙ εἴα πὶ ἀδίησερ5 σΟὨτ-ὶ 
δῖ Χεπορθοη. 

Κῦρος 7.95] Εἰχ 1Ὀτι95 σδῦτ. πεῖς, 

ἤλϑε τεςερὶ ὑτὸ νυ ράᾶῖο εἰσῆλϑε. 
τυαρὰ τοῦ Κύρου] ἴὰ ρτὸ τῷ Κύρῳ 

εχ ΡΠ116]. Βοάϊ]. εἰ σε! . Ζευπό. σα- 
ρὰ Κύρου (Δ᾽. 

18. Γαδάτας ὁ εὐνοῦχος] Ἥξες οὰπὶ 
Μλυτεῖο γεΐας ἐσ ΤΌΠΟΣ παϊᾷ ἀλπι- 



αδό ΕΟΥ̓ΒΙ ΘΙΒΟ ΙΝ. .-.. 

“᾿ ἈΝ “ἅμ, 2 Ἂν" ὯΥ »““Ἵ “ Ἂ- : 

Κυρον, κῶϊ τῷ νόμῳ τροσκυνήσως, εἶστε, Χαιρε, ω Κυρε. 
Ἂν, “᾿ ΠῚ Ὰ Ἂς -“ἦ΄ -»-᾿ ΕΣ 

19 Αλλῷ τοιῶ ταῦτ᾽, ἔφη" σὺ γάρ με σὺν τοῖς δ εοῖς οὐ 
27 Δ 5 ὥς Αὐω Σ 7 ͵΄ ΕΥ Ἂς 

κελεύεις μόνον, ἀλλὼ καὶ ἀνωγκώζεις χαίρειν. Ἐὺ γὰρ 
»ὕ 9 ᾿ .“ 9 Ν ΄ “ ψ “ Ἂ 

ἐσιδι, ξζη, ὅτι ἐγὼ μέγα τοιουμω!, ζίλον τουτο τὸ χω- 
͵΄͵ »Ὰ 3 ν ΄ Ἀ Ε Ψ 

ρίον τὸς ἐνθάδε συμμάχοις κατωλιπών" σε δ᾽, ἔφη, ὦ 
“ὦ -« 5 7 - Ν « ᾽] Ἂν " 9 

Γαόαάτω, ὃ Ασσυρίος τπσαϊδως μέν, ὡς ἐοικε, τὸ τποιεισιῶι 
3 ΕῚ ΄ "ὰ “-“ ͵7ὕ 7 

ἀφείλετο, οὐ μέντοι τόγε Φίλους κτᾶσϑιι δύνασθαί σε 
ΕΣ ὡ ᾿ » ᾽ἅ ΡΟ: 9. « « -“ “, ο᾽ ΩΣ ) 

ὠπτεστερήσεν᾽ Φλλ εὖ ἰσιῖι, ὁτι ἡμῶς τῶ ἔργῳ τούτῳ φι:- 
7 «“ ΕΝ ΄ ζ 8. --ς- 

λους πεποίήσωι!, οἱ σοι, Ἦν δυνώμεθα, τσειρωσομεσῶ μῆ 
ἡ Ἀ "Ὁ ὃι ὐἷν -» Ὑαβν οι ΄ δον» 

χείρους (βοη οὶ παραστῆναι, ἢ εἰ παϊθος ἢ ἐκγόνους ἐκέ- 
᾿ » ΕΣ 

“οκτῆσο. Ὁ μεν τοιαῦτω ἔλεξεν. 

“ἘΞ πὰ 

ΕῚ Ν 27 κι 8 Γι 7 5 ΄ ἂν 

Ἐν δὲ τούτῳ ὁ Ὑρκανιος, ἄρτι ἠσϑημένος του Ὑεγενή- 
“2 -“, »"» 7 Ν ΧΝ ἃς Ν 3 “ 

μένου, τοροσϑέ! τῷ Κύρῳ, καὶ λαβὼν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ, 
ΓΝ ΤΥ .Ν 5 ἃς. Ὁ » 7 "»Ὡ"“ ς 

εἰπεν, Ὡ μεγῶ ὠγωϑθϑὸὺν συ τοις φίλοις Κυρε, ως τῶολ- 

: “ἔν λω. σὰ “5. πὰ δέω 

τ ο -“, - 7 3 ΄ “ἢ 7 »» 

λήν με τοις Θεοῖς ταοιεὶς χώριν οῷειλειν, οτὶ σοί με συνή- 
: 77 »"ν ν ε "» Ν χ οὖ Ψ ἡ 

21 γαγον. 19, γὺν ΕΦη ὁ Κυρος, καὶ λαβὼν τὸ χωρίον, ου-- 
Ψ τ 3 χ ΄ Ἀ} Ἃς - ς ὮΝ γε 

περ ἐνεκὼ με ἀσπώζῃη, διωτίϑει αὐτὸ οὕτως, ὡς ἂν τω 
ε ΄ ᾿ ν 5“ -» "7 

ὑμετέρῳ Φύλω τὐλείστου ἄξιον ἡ, καὶ τοῖς ὥλλοῖς συμ- 

ῃᾶνὶς εὐ εοϊαῆς Ὑνεῖῆτε. ΑἸιοτῇ. ὁ 
Γαδάτας. Ἰ)εϊπάε Χαῖρε, Κῦρε, ΘΕ]. 

19. φίλον σοῦσο}] ἴῃ (ὐεἸ ἢ, φογγε- 
ὅζατη φίλων, νο]αϊς οτεάο φίλιον, αἵ 
Εἰ Ἴδξες 27. 

καταλιπὼν) [τὰ εχ Οαεϊῇ. εἴ τηᾶτ- 
Βὶης διδρῇ, ἀεάϊ ρτοὸ καταλισεῖν, αυοά 
ἀατπανῖι δτίατη Γειάδηῇβ οοηίς Π Γῇ 
1 τὶ ἰδ αάδη5 δ ]οκεηδεγ δὐ Πετγοάοτι 
χε 111. Ὁ. 742. ἀεῖηαε σοῦ δὲ τηᾶῖρο 
Θιερῇ. (υεὶξ. Αἰτοτῇ. 

ὡς ἔοικε) {51 Καοιέε τη οἠσο, 111 τοὶ 
παΐμγῷ σοπεπι, νοτῖϊς Ψ εκε, αυἱ 
ὉΓΟΔηΪ αἴθ ΟὙξοογ ι. εἴϊαπὶ ΠΟΟ 
'ἴπ εχευηρίο τηδηϊεβατη οὐ πὶ ποίϊτα 
σοτηρᾶταϊξ. 

πὸ τοοιεῖσθα) [τὰ ἐχ 1ΙὈτὶ5 Βτοάεὶϊ, 
(υεἸ ἢ. εἰ Ζοηατα Ζεαπηε ΡΓῸ τυοιεῖν. 
ἀεϊπάςε δύνασθαί σε ἐχ Οαεῖ, ἀεάϊε 
Ρῖο χτᾶσϑαί σε δύν. 

ἢν δυνώμεϑα } ΟαεἸξ, ἐὰν----τσειρασώ- 
μεθα μὴ χείρονες. 

ἢ ἐχγόνους)] Ταμτῖϊπα εἰ Οσαεῖξ, ἢ ο- 
τολτταπε. ἀεϊπάς ἐκτήσω δ ὨιΠᾶ, 

20. τοιαῦτα ἔχεξεν) Ουεὶξ, ταῦς᾽ 
ἔλεγεν σαπὶ ΡΠΠΕΙρΡΠο. " 

τοῦ γεγενημένου) Μάᾶτρο δίερἢ. εἴ 
Ουε]ῇ, σὸ γεγενημένον. 

τρόσϑεῖ } [τὰ τῆᾶτθο 5τερῆ. εἴ Οπε] 
τοροσϑεὶς Βαά. ρῥτίπιάγατα σοτγγεέϊου 
Ουε!ῇ. δάαϊάϊτς, τοροσελϑὼν Βαάεηῇξ, 
ΑἸτοτῇ, εὐ ΡΒ ΙΡΏΙ ΠΠθ6τ. 

21. Ἴϑι, νῦν] Ψυΐρο δαάϊαπιὶ ἀεΐη- 
σερ8 σοίνυν οὐ δυέξϊοτι θα [1 τὶ5 
ῬΏΠΕΙ. Οαεϊ, εὐ ΑἸτοτῆ, Δ απιϊηᾶ νῦν 
ΟἸΏΪ ΠΣ. 

ὑμετέρῳ φύλῳ] ΤΑΌτΤΙ {οτῖρτὶ εἰ φἀϊτὶ 
ποτ ἡμετέρῳ, ὑμετέρῳ, φίλῳ εἴ φύλῳ 
Πυδυδης, Νοῆβτγαπη ῥεῖα! Ζειης, 
ἰάψας οουηπιεηάαϊς ξαυξηβ5 σοῖς ἄλ- 
λοῖς συμμάχοις. Τιεξιϊοηεηχ ὑμετέρῳ 
φίλῳ ἀείοπαάϊς  εῖκε εἰ δὰ ὥγγαπι 
τείετ ἢ ἴἴδααε Ουγὰς δ᾽ υΐαας (οοὶὶ 
ἀϊσαπίωτ σύμραχοι “Ὑρκανίων. Ῥεῆϊ- 
τὴῖ Ἰεξὶῖο εἴ ἡμετέρῳ φίλῳ, οατπὶ Οδ- 
ἄαῖας 1τητ6}}ΠσἰταΓ. 

ἄξιον ἢ) Οὐεῖξ, ἄξιον ἡν-τταὐτὸ λα- 
βὼν τραραδίδωσιν. Ταριὶηα λαβὼν τοαρ- 
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μάχοις, μάλιστα δὲ, ἐῷη, Γαδάτο, τούτω, ὃς ἡμῖν λα- 

βὼν αὐτὸ παρωδ ἰδωσι. 

Τί οὖν ; ἔφη ὁ Ὑρκάνιος, ἐπειδὰν Καδούσιοι ἔλθωσι "2 
3 Β 3 

Ἀ 7 ς ΓΕ; ᾿: ΩΝ σαάυῆος εἴ 

καὶ Σάκαι, καὶ οἱ ἐμοὶ πσολίτωι, κλέσωμαι ἡ“ αὲ τοῦτον, ξφαραβ οὰπι 
ε -“ ΄ Ογτο ἴε σοῦ. 

ἵνα κοινή συμβουλευσώμεϑα πάντες, ὅσοις τροσήκει; γῴηχιβε, 

πῶς ἂν συμφορώτατα χρώμεϑα τῷ φρουρίῳ ; Ταῦτα 28 δεῖς. 
ΦΟΔΓΟΣ αἱ 

μὲν οὕτω συνήνεσε [καὶ] ὁ Κύρος᾽ ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, οἷς τρδίοιος ο- 
ὡ “Ξ Β ἐξ »" ᾿ 185. υἵ εἴ 
ἔμελε περὶ τοῦ φρουρίου, εββουλεύσαντο κοινή Φυλάττειν, ᾿γντοαηὴ, 
- 5 Μ΄. κα δ 5. ὦ . ἢν ἣ 7 ἃ ΕΠ τπὰ οἷσπερ ὠγανδὸν ἥν Φίλιον ὃν, ὅπως αὐτοῖς μὲν τὐρόβολος ἐπακανι, 

᾿Επεὶ 24 
Ν -Ὁ 3 ΄ ςς ἈΝ , ΄ὦ 7 Ἂν 

δὲ τοῦτο εγένετο, τολυ δὴ τροϑυμότερον καὶ σλείους καὶ 

ΕΝ ΄ »-“ν ΕΣ ΄ 3 .΄ 

εἰ πολέμου, τοῖς δὶ Ἀσσυρίοις ἐπιτετειχισμεένον. 

ν» 7 Ν Ξ ΤῊΝ ἊΣ ΤΣ Ψ ᾿ Ἀ 

Καδούσιοι συνεστρατεύοντο καὶ Σώκωι καὶ Ὑρκάνιοι" καὶ 
δ ᾿ "»Ὥο 7 ͵7 Ἂχ 

συνελεγή ἐντεῦκτεν στρατευμῶ, Καδουσίων μὲν πελτασταὶ 
» « "» " 7 “"»" 

ςἰς δισμυρίους, καὶ ἱππεῖς εἰς τετρωκισχιλίους, Σώκων 
Ν ν » Ζ «ς ᾿» » 7 

δὲ τοξόται εἰς μυρίους, καὶ ἱπποτοξότωι εἰς δισχιλίους" 

χ ἢ 7 δὲ 7 -« δ ταϑες 

καὶ Ὑρκάνιοι δὲ πεζούς τε, ὅσους ἐθύνωντο, προσεξέπεμ- 
« τὰ 7] » 5 ᾿ Ἶ 

Ψψαν, καὶ ἱππέας προσεπλήρωσων εἰς δισχιλίους" τὸ 
Ἂ Ὺ»») ὩΡ ὌΡ 7 5» " “ὦ 

γῶρ πρόσθεν κατωλελείμμενοι ἡσῶν σλείους οἶκος ὠὐὑτῶων 

ἔδωκε. Ηπο ρετίίπετε νϊάείατ, συοά 
ἀπποίαν!τ Βτοαεθαβ. Οὐγγίρε αὐτὸ λα- 
βὼν τὸ χωρίον. 

22. συμβουλευσώμεϑα) [τὰ οσὐτα ]|1- 
τὶ Βιοάθοι εἰ Ουεὶ. Ζευῦμα ῥΡΓῸ 
βουλ. 

23. συνήνεσε καὶ) ΟὐΕΙΓ, εἰ ῬΏΙ]ΕΙ. 
ἰθεσ οσ ς σορα άπ ; ἰρίταγ Γεο]αῇ : 
ἀε σεἴογὶβ δοίη πἰεὶ ΧἜπόρθοη. ἀε- 
ἴπάε οἷς ἔμελλε πὶ. (Τα ΕἸ, ΑἸτοτῇ, 

φίλιον ὃν) Ῥατιοιρίι πα. ὃν Ογαϊτῖ 
ΑἸτοτγῇ. φίλον αὐ ἰαρτγα Ἰεξὶ. το. Οτε] ἢ, 
ἀεϊηήάε ὅπως ἕαυτοῖς νυϊσαῖα πῇ Εχ 
(εἰ ἢ, δὲ ῬΏΠ]ΕΙ. οογγεχὶς Ζευης. Ροῖ- 
ξὰ τυρόβολος ἢ --οἰπιτετειχισμένον εἴη 
Ουεϊξ, Ετίαπι τηᾶγξο Βιορἢ. εὐ [μ6- 
ΟΠ]. εἴ δἀάϊτατα πεΐρῖο ἀπάξ οοπὶ- 
τηετηογᾶῖ. 

24. ᾿Επσεὶ----ἰ γένετο} Βτενὶαβ ῬΏΙ1ο]. 
Οὐε. οἵ τᾶῖξο ϑιερῇ. στούσων γενος- 
μένων. 

καὶ πλείου:) θος ΑἸά, εἰ ϑιερῇ, 
φιηϊῆϊ, ἀεϊηάε Καδουσίων Δ)ηῖ. ΑἹ- 

τοτῇ, εἰ ἱπίεγ ᾿ἴπεαᾶς Οπε]ῇ, ροῆξᾶ 
ἐσσρῶτ. Πτορὶεχ ρῥτγϑοΐετι δαπιηδ, εἴ 
συνελέγη ἐνταῦϑα σατη ΑἸτοτῆπο, ααὶ 
ἱσισοσοξόται εἰς μυρίους ἀαῖ. ΟΕ]. εχ 
ὡοτγγθξδιοης δισχιλίους ἃ Ρτὶτηᾶ ΤηΔ ΠᾺ 
χιλίους ὨδΌεῖ. 

“τγρκάνιοι δὲ] Μαᾶ]ε (πε]ξ, δὲ οτηῖπε, 
ἀεϊπάθς. οσαπὶ ᾿ἰὈτὶ5 Βτοάξεὶ διτόσους. 
Ροῆθἃ προσέπεμ ψαν ἱπστεῖς ἀκα. 

ἐξεσλήρωσαν) ἴτὰ ὁχ ῬΠΠΕΙ. ΟΕ, 
εἰ τηδιρὶπε 5ῖθρῃ, ζΖθαηθ ΡΓῸ τῦροσ- 
ἐασλ. αυοαἀ ῥΡΓΙΟΡΙΟΓ δηϊοοοάθῃβ τυροσ.. 
εξέπεμοι ψαν ταϊη5 ρἰδοεῖ. 

οἴκο; αὐτῶν) πεῖξ, οἴκοι αὐποῖς. ἀα- 
ἱπάθ καὶ οἱ Καδούσιοι οχ ΡΏΪΕΙ. εε 
(σε! τεσερὶς Ζεαπε, υἱ εἴ εαδῃς 
σοῖς ᾿Ασσυρίοις ΡΙῸ τῶν ᾿Ασσυρίων εχ 
᾿ΠᾺ τὰ ΠἰὈτὶβ οὲ Αἰτογῖ, [π΄ εἰ. 
ετγαὶ ἃ ρτὶ πιὰ τῆᾶπὰ ὅσε καὶ οἱ Κι. {εὰ 
οοτγεξϊοῦ ὅσε ἔεοῖτ, [Ιάδτη ἀτγιἰο] τὰ 
αηΐ Σάκαι οὐλῆς. Οεἴεγατα τηϊτᾶ- 
τὸν Υεἰκε, Χεηορῃοπίειῃ ποὴ Ἰυῖα 
αὐδάστῃ πατγατίοῃς ἐχροΐα!ῆῖς, ααλῃ- 

« 



αδὃ ΟΥ̓ΕΙ ὈΙΒΟΙΡΙΙ͂ΝΑ 

ς »“Ψ΄ οΓ ς 7 ς 7 “ 
ἱππεις, ὅτι οἱ Καδούσιοι καὶ οἱ Σάκαι τοὺς ᾿Ασσυρίοις 

ζσ ( « Χ Ε “ ε »“Η 

25 πολέμιοι ἡσῶν. Οσον δὲ χρόνον ἐκωϑέζετο 9 Κυρος 
᾽ Ν ΧΝ Ν Ἂς 7 Σ» ΄ Πα ΝΥ. " νὸν 

ὠμῷι τὴν περὶ τὸ ζὑρούριον οἰκονομίαν, τῶν ᾿Ασσυρίων τῶν 
ἊΝ »“ῳ» Ἂς Ἅ ᾿ ἊΜ « 

κατὼ ταυτῷ τὼ χωρίω πολλοὶ μὲν ἀπήγον ἡπποῦεν πολ- 

ἡ. δὲ ἀπέφερον ἐρνα φοβούμενοι ἤδὴ πάντως τοὺς 

προσχώρους. 
᾿ή ἊΝ Υ͂ ε τ 

26 Ἔκ δὲ τούτου προσερχεέτῶι τῷ Κυρῷ ὁ Γαδάτας, καὶ 
(σαάαῖαβ α΄ Σ ἦ 
ορριάδ ἴυἃ λέγει, 
ἀεξεηάεηάᾷ 7 Ὺψ᾿.ς Ν ἴω] ͵΄ »" ϑ'' Ν 

Ριοβοίίοι- πύνοιτο τῶ περὶ του ΦὈρουρίου, χώλεπως τε ἐνέγκοι, κωὶ 
ἴατ, εἴ Ογ- 7 ε » - ἢ δ 5: δὶ ΄ ᾿ 

συσκευάζοιτο ὡς ἐμβαλων εἰς τὴν αὐτοῦ χώραν. ᾿Ἣν 

Ὑ . - 5» πὸ ἢ « ξ. Ὁ ᾿, μὴ Ν 
ὁτι ἠκουσὶν αὐτῶ ἀγγέλοι, ως ὁ Ἀσσύριος, ἐπεὶ 

τὰ5 08 

Ὠοτίατατ, πα κα 7 » 
εἰ δυχίματῃ οὖν ὠφῆς με, ὦ Κῦρε, τὰ τείχη ἂν πειρανείην διωσῶσαι, 
ξεταηζ, ἐν “ ᾿ 

27 τῶν δὲ ἄλλων μείων μοι λόγος. Καὶ ὁ Κυρος εἰπεν, 
Ἂ  ,͵,ς νἂῆρ “ Ψ 2} Ε ς ͵ μΥ 

Ην οὖν ἴης γὺν, πότε ἔση οἶκοι; Καὶ ὃ Γαδάτως εἰστεν, 
Ξ ͵ ΄, ᾽ οὼ --: ΄ “ Ν 7ὔ 

Εἰς τριτήν δειπνήσω ἐν τῇ ἡμέτεροι; Η καὶ τὸν ᾿Ασσύ- 
» ΕΣ »» 4 ͵7 πῇ ν “ 

ρίον, ἔφη, οἴει ἐκέϊ ἡδὴ κατωλήψεσθαι ; Εὐ μεν οὖν, 

ἄο εἰ ασυαοπηοάο ϑὅδος εἰ (δάυπὶ ρὑτὶ- 
τη πὶ δανεαπειηῖ, αὐ ἀε Ηγτγοδη 5, 
Οοῦτγα εἰ σδάαδϊα ἔργα ῥ᾽ ατὶθ5 εη- 
ἀτγαῖατη Ὧος ἔαοτγις. ὈγοῦδὈ1]ε ἱρίτατγ 
ἢΠι νϊάδταγ εὔἶδβ, ας δὰϊ {ὰρετίοσὶ 
{εξτίοης οσορὶοῆαϑβ ἀξ Πϊδ5 (στ ρῖαπι ἔα- 
1Π8. 

25. σῶν κατὰ ταῦτα) Οαεϊῇ, τῶν 
καπ᾿ αὐτὰ σὰ χωρίων. ΑἸτ. ὈΪ58. τρολ οἱ 
ἀαῖ Γογὶρτατῃ. 

26. τυύϑο:πο)] Μᾶτγξο ϑιίερῇ. 
ϑετο. Ἰ)εϊπάε τϑαρασκευάξοιτο ]απιὶ- 
ηἃ ουπὶ Αἰτοτῆπο, φαοα ἅη]σ 6 νΈγὰ ΠῚ 

ΒΥ 
ἐσυ- 

Ριϊῖο. Ροῆέεα ἐμβαλὼν ἸὈτὶ ΟΠῚΠ65 
ἀδηῖ, δὲ ἑαυτοῦ Οαεϊῖ, οσαπὶ ῬὨΙ]εἰ- 
ΡΏΟ. 
Ἢν οὖν] Ουεῖξ, εἰ Ζοματγαβ ἐὰν οὖν. 

ἀεϊπάς τσμρώρμην ᾿πτῖηᾶ σαυτῇ ΑἸἰτοτῇ, 
δεσαδηϑ μοὶ οχ ΡἢΠ]ε]. οἱ Ζοπατγα 84- 
ἀϊάϊτ Ζευης. 

27. Ἢν οὖν ἴφς νῦν] ΟΕ], ουπὶ Ζο- 
ὨΔΤΆ ἐὼν οὖν ἴης ΟΥ̓ ἢΠΠῸ νῦν. 

τοότε ἔσῃ) ὙΥεἰῆςα τηϊγαῖαγ Ογτγὰ πὰ 
εχ Οαδάδιία αηὐδέγεῖς ἀἐ Ἰοηρίταάϊης 
ΠῚ Πατῖβ, σα ἱρίας Ογγὰβ ἃ Ππηυϊαία 
111ὰ ἴῃ ἄρταγη Οδάαῖο ἱπουτῆοπε [- 
{πὰ δά ΠΠὰ σαβε!]) πὶ ΑΠγτγίογα πε 
ἀγα Πεγὶτ, ψαοὰ ρθη ἰοηξε ἃ ἢηϊθυς 
Οδάδιεε αὐξα 78 αἷς ἀρράγοσε εχ ἀηΐϊε- 

οσεάεητθα5. Ροίυ ἔξ ἱρίταγ Ἰρίωπι 
ορττηθ ἔοῖγα, ουδηῖαπη ἃ (Οαἰδῖξδο 
το δυ8 ἀϊατγεῖ ΠἸὰὰ οαῇο]]υτη. 
Θυᾶτε ρίας ἀπίε [οέξοποπὶ 26. 
αυφοάδπι ἀε Ουτὶ ἰτπεγ 5 ΡῈΓ ϑ8σαξ 
εἰ (αάυῆος παιγαῖα ἰηϊθγοι αἰ Πδ, αἵ 
πυητ} δὰ δάδίαπι ἰοηρίυβ 1απὶ 8 
Γαὶς τεπτοία πῃ νεποτίης, Ψεγυ πὶ πὰ}- 
Π|Ὸ1 Πτὰ8 δας νἱοπῖα ΠΠΠῚῸ5. σας }}} ἀε- 
Βηϊῖαγ: ἢδς αὺ8 ρᾶτίς ἱπηργοίΠοπατ 
ἴῃ Οδάδῖς ἀρτατη πλϊ πίον Αγ, 
τγαάίταγ: ἰτααια νὰ ἃ οαῆε!ο ΑΠΥῪ- 
τἱοτα πὶ δά τερίοπεπ (δάδίςο ἀμσδης 
ΠῸΠΊ οορηϊίαᾶ )4π| Ογτο εἶξε ροτυετὶϊ 
Ὥδο Π6, ποδία πη τηὰπεῖ. ἢ εϊπάδ 
νἱαγατη σοτηρεηάίαᾷ οίηαης Οδάαϊας 
(εξταὈαϊαγ σαπὶ {π|5; ασυοα ποη ἔα- 
ΟἷΤῈ ταῦ ἤδσογε Ἔχογοίταὶ [τὶς τᾶ πὸ 
οὐτὴ ἱπηιρεδαϊ πηθητὶβ [ὰ15. [τη 06 πὸ]- 
Ἰαγὰ Τυΐρίοἰοηΐ9. ἀε Ιασὰηα οδυΐδηι 
ΡῬΙΟΌΔΌΙΠΕπΙ εαυϊάεπ) νίάεο, 

εἰς πρίτην) [πτε]]ῖρα ἡμέραν, αυοά 
ἴαγηεῃ ἂὺ Ατιϊοὶς ἔεσηρεῦ δάάϊεα πῇ 
Γαδ τγαάτε Μοῦ τὶβ Ρ. 152. Αἀαϊτατη 
Ἰεσίτατς ἴῃ ἢηλΪὶ ἔογηγαΐα ἰηΐτᾶ νὶ. 3, 
ζᾶς 

ἐκεῖ ἤδη] Τᾳπιῖπὰ ἤδη οπϊῆϊς, 
εὖ μὲν οὖν οἴδα)} [πτο] ρα ὅτι καάτα- 

λήψομαι τὸν ᾿Ασσύριον, 
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δ᾽ εἶ 7 δ -“ »᾽ χ Ἄν 51 δὰ 
ἜΦη, οἱδω" σσευσει γάρ, ἕως ετι σπροσῶ δοκεῖς οὐ ειναέ. 

» ν Ἦ ὁ ἫΝ ε - -» δ Ἂν Ὁ 7 

Εγω δὲ, εζη ὁ Κυρος, τοοσταιος ὧν σὺν τῷ στρατεύυμῶτι 28 
3 »-“ » Ν -» ε 

ἐκεῖσε ἀφικοίμην ; Προς τοῦτο δὴ ὁ Γαδάτας λέγει" 
Ὗ Ψ Ψ ΄ ΕΣ Ν Ἂν Γ 3 Ὁ 

Πολὺ δὴ, ὦ δέσποτω, ἔχεις τὸ στρώτευμώ, καὶ οὐκ ὧν 
δύ -“" Ομ; ΝᾺ ΝΑ « ᾿Ἶ ς ᾿ ᾽ “ὦ, ος Ν 

ὑνῶ!ο μειον, ἡ ἐν ἐξ ἡ ἐπτῶ ἡμερωίς, ἐλθειν προς τὴν 
“τὴς 32 “ὰς ν 7 9 ς “ 327) ε 

ἐμήν οἰκήσιν. Σὺ μὲν τοίνυν, εῷη ὁ Κυρος, ἄπιϑι ὡς 
᾿ Ἐν ῆος, Χ - Ὰ ΧΝ 5. 7 

ταχίστα᾽ ἐγὼ δὲ, ὡς ἂν δυνατὸν ἡ, πορεύσομαι. Ὁ 29 
λ Ν 7 7 « Χ "“ 

μεν δὴ Γαδάτας ὠχετο᾽ ὁ δὲ Κυρος συνεκώλεσε πάντας 
." 7 »"΄"»ν Ψ Ν 2 ͵΄, 2 ἐν 

τοὺς ὠῤρχοντῶς των συμμώχων" και δὴ πολλοί τε εδό-- 
Ν » »“ ᾽ “ ἌΡ ων 

κοὺυν καὶ κωλοὶ καὶ ὠγαϑ οἱ παρεινοῦ" εν οἷς δὴ ὁ Κυρος 
2 7 

λέγει τοιάδε" 

"Ανδρες σύμμαχοι, Γαδάτας διέπραξεν, ἃ ἐδόκει τῷ- 80 
:ον »Υ πὸ ᾿ Ν τς ἣν Ἀ ΎΨΕ ᾿ 

σὶν ἡμῖν ποόλλου ἄξιω εἰναι" καὶ τῶυτῶ, τῦριν Καὶ οτίουν 

ἀγωϑὸν ὑφ᾽ ἡμῶν πωϑὲν. Νὺν δὲ ὁ ᾿Ασσύριος εἰς τὴν 

χώραν αὐτοῦ ἐμβάλλειν ἀγγέλλεται, δηλονότι ἅμα μὲν 
»“- : ἣν." Ψ .“ “ “«Ψ, ἜΝ 3 “ 

τιμωρεῖσίλαι αὐτὸν βουλόμενος, ὅτι δοκέ! μέγα ὑπ᾽ αὐτοῦ 
.«“ "ἢ 3 »“΄7΄7: 5 “ ς Ε ς 

βεβλάφϑαι: ἅμω δι ἴσως καὶ ἐκεῖνο ἐννοέϊτωι, ὡς, εἰ οἱ 

μὲν πρὸς ἡμᾶς ἀφιστάμενοι μηδὲν ὑπ᾽ ἐκείνου κακὸν 

ἕως ἔπ. [1 οσὐπὶ ΡΠ εἰ. Βτοάεοὶ, 
Οδτηεσ. Βοάϊ. Ουεὶϊῇ, ἀεάϊε Ζευηε. 
γυϊραῖα ὅσῳ σὺ τυρόσω δυκεῖς ἰέναι ἴῃ 

νΑΪτοτΕ, ἤς Τοτίρια εἴ : ὅσῳ σὺ δοκεῖς 
᾿ εἶναι τσρόσω. (συ, σπεύση γὰρ ἕως ἔτι 
πρόσω δοκεῖς ὠσεῖνα, ἰεἃ σοτγεόϊοτυ ἔδοις 

σπεύσει, εἴ (ρεγ ἕως (οτιρῆς ὅσῳ σὺ, εἴ 
ἀσεῖναι ταὰαίαντ πὶ ἐέναι. 

ὃ. τσοσταῖος ἀν] Ἑαά. ρῥτ. συπῃ ΑἹ- 
τοτῇ, ἄν οτηϊττα ηἴ, ἰπ Οπεϊῇ, σὺν σοτ- 
τεξϊον δά άϊάϊι ἃηῖε τῷ στρωτεύματι. 

σὸ στράτευμα) Ατισα!ατη (Οπε]Ὲ, 
οτγαϊττῖς ; ἀείπάςε μεῖον ἢ ["ἀἀ, ργ. ο- 

τηϊταηΐϊ, ποη ἰδ νετῆο δθτ. ΡΠ]]- 
ΕἸ. πεο {ἰὈτὶ ΒΟΑ͂Ι. Οσαεϊῇ, ΑἸτοιῖ. εἰ μὴ 
Βαῦοῖ Ζοηδτγδβ. 

Σὺ μὲν] Τητῖπα μὲν ογηϊῆξ. 
29. καὶ ἤδη] Ὑπι. Ἰπηρτ. καὶ δή, 

Τρίαπι πυπηο Ἰοσὰπὶ ἰἰὰ νεγῖῖς Οατης- 
Ιτὶ5, φημὶ 74) πη ῥγαοίαγίψιο οἵ 

“νιος υἱνὶ υἹάοῤαηίμν ααάεε , αὐδῇ οἵ 
, ποολλοὶ ἤδη (οτὶρίατη Ἰερ! ει. Ψεγαπὶ 
ΟΤεὶ ἢς ἀμθιζαίίο ταϊῃὶ Τυρετεῖῆξι, ουγ 

τοολλοὶ [δτὶς δάἀάϊταπΊ. στῇ ΟἸΠδς 
αὐἀνοσδίὶ ἔποτης ἀσοα65, ει οοραΐα καὶ 
ἀπε καλοὶ καὶ ἀγαϑοὶ [ἀρᾶτεῖ, 485 
7υηρεμάδ ραΐανεγβ: ἀδηϊ]σαθ οδαΐᾳ 
τη! οὈΐουτα ες, ΘΓ ΟἸηἶπΠΟ ἤφοο 
δαάιϊα ἐποτῖητ ἃ Χεπορῃοηῖε. ΨΥ εκς 
ὈτανΠοΓ Ὠἶβ5. νεγθ 5. δαάίοτγιρῇῆς: φπὶ οἕ 
ξιαίϊαηη ὀφη6 Ὡ1671115 γέξεγγε οἰ δεγι, 

καὶ ἀγαϑ)οὴ Εχ (ᾳεὶῇ, εε ΑἸτοτέ, 
κἀγαϑ)οὶ ἀξεάϊι Ζεαπε : ἀεϊηάς λέγει ὁ 
Κῦρος ταῦτω ΟὐΕ], 

30. ἐδόκει.) [ἢ (σπε]ῇ. ἀπε ταί γάτα 
(ἀεταῖ δοκεῖ, ἂὐ ἰπ Ταηςηᾶ : 6Χ 60- 
ἄεπι ᾿ἰρτο ἀδῖπάε ὁτιοῦν ὑφ᾽ ἡμῶν ἀγα- 
Θὸν τυαϑεῖν ἀεάϊς Ζειηε, ροβεδηας 
ἐμβαλεῖν. τὸ ἀγγέλλεται Δαηίϊπᾷ 
λέγεται Ὠᾶθεῖ. 

ὑπ’ αὐτοῦ)] Οὐ, ἀπ᾿ αὐτοῦ μέγε 
᾿βεβλάφϑαι ---- κἀκεῖνο, ἀπάξ οτάἀϊπεγῃ 
νυ]ράγετη δοκεῖ μέγα βεβλ. τηαῖϊανὶ, 
ϑεὰ καάκεῖνο 1δῚ εἰ εχ σοτγβζϊοῃθ : 
ἀηίοα κάκεῖνος αἰϊ Το ρία τ, 

υ 
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γ ε δὲ Ἂς ᾽ 7 27) ΠΕ ἣν νΤΣ »“" 3 "-" 

τπεισοντῶϊ, ο( δὲ σὺν ἐκείνω ὄντες υῷ ἡμῶν ἀπολουντῶι, 
ε, ς » 3Δ 7 αξοὰν Ἂς 4.1 ὯΝ 7 (πῇ 

ὅτι ὡς τάχιστω οὐδένω εἰκὸς σὺν αὐτῷ βούλεσθαι εἶναι. 
ἊἍ ἴ ἌΡΑ, ᾿ 7 "ὕ “»Ἢ ἰξα 3 

91 ΝΝυν οὐν, ὦ ἄνδρες, κώλον τι ὧν μοι δοκοῦμεν “οιήησῶι, εἰ 
7 7, - Ἶ Ν 

προθύμως Γαδάτα βοηϑήσαιμεν, ἀνδοὶ εὐεργέτη᾽ καὶ 
« 7 »“ δι 7 9 Ζ 3 δ ἐν 

ὠμῶ δίκαιω τῦοιθιμεν ὧν, χώριν ἀποδιδόντες" ἀλλὼ μη» 
, 7 ἊΝ « » Ἀ »"“ Υ͂ ὧς ΔΨ Ε] 

καὶ συμῴορον γ᾽ ἂν, ὡς ἐγὼ δοκῶ, τῦράττοιμεν ἡμῖν αυ- 
΄»- ᾽ ΄“ς »"β Ἂς δ Ὶ »“»ἭἪ 

82τοις. ἘΠ γὼρ σάσι Φαινοίμεθω τοὺς μὲν κακῶς ὅοι- 
»-; »“ »ο8σ -“- Χ 3 

ουντῶς νιϑοῦν πειρώμενοι κακως τοίουντες, τοὺς δὶ εὑερ-- 
“ 2 -“" ς ν᾽ “ΝἝἜ ἜΤ 5 “Ὁ " 

γετουντῶς ἀγα δὶς ὑπερβωλλόμενοι, εἰκὸς, εἰ τῶν τοίου- 
Ὁ δ ΓΝ ΤῸ) Ἂς »" ᾽ 

τῶν Φιλους μὲν ἡμῖν πολλοὺς βούλεσϑαι γίγνεσθαι, εχ- 
Ν, Ν Ζ ΠῚ .-“ “τὶ Ε Ν 2 μα 7 

23 ρὸν δὲ μηδένα ἐπιϑυμεῖν εἰναι" εἰ δὲ ὠμελήσωι δόξαι- 
7 ἊΝ “ “Ὗ “7 Ψν' 

μὲν Γαδάτω, τρὸς τῶν Θεῶν, ποίοις λόγοις Φλλοὺυς σεί- 
ἈΝ 7 Ψ δ »“" . Ἂς »" 

Θοιμεν ων χαρίζεσϑ αἱ τι ἥμιν ; πὼς δὶ ὧν τολμῶμεν 
«ς »ν » Ις » »» »"ἢἍ ν»ν» ἢ ΟῚ τ ς »"» 

ἡμῶς αὐτοὺς ἐπαίνειν ; πῶς δὶ ον ἀντιβλέψαι τις ἡμῶν 
“΄ ᾽ Π « ᾽ "»ΣτὉ “" »" 

δύναιτο Γαδάτα, εἰ ἡττώμεϑια αὐτοῦ εὖ ταοιοῦντος, τοσοίδε 
", ΌᾺς Ε Ὰς Χ 7 τ) Ὧν ε Ν 

ϑάοντες, ενὸς ἀνδρὸς, κοι τούτου οὕτω διακειμένου ; Ο μὲν 
ἥδ “ἢ 6 ς Δ 7 , 3 » ο 

ουν ουτὼς εἰπεν᾽ οἱ δὲ τσῶντες συνεσπήνουν ἰσχυρως ταῦτα 

Ογγὰς ἀο- 

ςεῖ, 4υο- 
τιούο 8ἃ- 

ξίπεη δά 

σοίειν. 

7) Ζ 9} » Ψ ν «» ΕῚ »“» »“" 

Αγετε τοίνυν, εῷη, ἐπείπερ καὶ ὑμῖν συνόοκει ταυτῶ, 
ΕΣ ΝΝ » ε ᾽ 7 » Ὁ» 

ἐπὶ μὲν τὸς ὑποζυγίοις καὶ ὀχήμωσι κατωλείπωμεν ἕκω- 

ὅτι ὡς τάχιστα) Οσυςεῖ, σὰ πὶ ΡΗ!]- 

εἴρῃῆο ὅτ, τάχα. 4υαπὶ ἰεξι με πὶ 
ΡτΓοέεγο. ὅτε σάχιστα ΑἸἰτοτί, ἀεϊπὰθ 
βουλήσεσθαι τῆᾶτρο ϑίερῃ. εἰ τε}, 

321. δοκοῦμεν) [τὰ σα 1} ΡὮΏ1]6]. (στ. 
110τὶ Βτοάςοι, Βοάϊ. (σας! ς, ΑἸτοτῇ. δὸ- 
κῷ εταῖ δηῖς τοὶ Ομ : ἴῃ 
(αεϊξ. οοττγθέϊογ δοκῶμεν δαίοτιρῆι. 

Γαδάτα] ἔχ Ομεϊῇ. νυ]ραταπὶ Γα- 
δάτη οοττεχὶὶ Ζεῦπα. [τὰ ἰτογπὶ εἢ 
Γεξὶ, 33. υδἱ {εγνανὶτ εἰαπὶ ὙΝ εἶκε. 
ἀεϊπάς βοηϑήσομεν Τα πτηἃ. 

τσοιοῖμεεν ὧν} Οὐε!, τυριοῦμοεν. εχ 60- 
ἄετῃ ἀεϊηάε εἴ πιαγρῖηα ϑιςρῇ. νὰ]- 
Βαϊα πη. σύμοφορον σοττεχὶς Ζεαηα. σύμε- 
ῴορα ΔΛΊτοτξ, 

ὡς ἐγὼ δοκῶ] Οε!ῇ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖττο 
τυράξαιμεν. 

32. ἡμῖν τρολλοὺ;) Ουο]ξ, τνολλοὺς 
ΕΣ 
Ἢ ῥοεν. 

33, Γαδάτα] συεὶῇ. Γαδάτου ---- ἂν 
ἄλλον παείδλοιμιεντττσσὼς δ᾽ ἀντιβλέψαι--τ: 
σοσοῦποι. ΑἸτοτί. Γαδάτου----χαρίξεσθαίΐ 
σι ἄν ἡμῖν---Γ «δάτη, 

ἑνὸς) Ουε!ῇ, ὑφ᾽ ἑνός. ϑεηπεητίᾶ 
ψεγθα οὕτω διακειμένου, σμτη ΛῚ ἦος ἱπ 
γεγμ, Μαΐίμ Ἰητοτργθίαιαγ. Ζεμηα, 
γγεΙ͂Κε δηρόγετη σδάδϊε οὐ Αἰγτίο- 
τὰ ἢ ἱπουγΠοηοπὶ πηθτηοῖαῖ. αὐζμξ 
αάξο 116 αὔ͵εξῖο ἐγρα πος ( ὰγλθγατιας, 
ΜΙΗὶ γγὰβ. ριοπυποίαῖο νοσρᾶθαϊο 
ἀνδοὸς [αττο το {ΠῈ ἴῃ τεοοτήδτ οηετη 
411 νἱάδῖαν, ασυοά εγὰὶ σδάαϊαβ ρεῖ- 
ΡεΙ 5, στὴ οἀβταγείατγ. 

34. ὃ μὲν οὖν] Θαε! ἢ, εἰ ῬΗΠ]Εε], οὖν 
οΟπιτίαπῦ: ἀεϊηας. ἰσχυρῶς συνε. 
Ουε!ῇ. ροῖεα οὐτπὰ Ζοπᾶγα ἤπηρὶεχ 
ἐσεὶ ἀαῖ, 

ὀχήμασ] Μᾶτρο ϑιερῃ, χρήμασι τα- 
[ετῖ, φυοὰ ἰρίαπα ἴῃ (μοὶξ, ἃ ῥγη)ᾶ 



ΠΙΒΕᾺ ΚΝ. ΘΑΡ. 1. ΔΤ 
ὅς. Ἂ ᾿ 3 ἊἋ ᾿ 7 ᾿ 

σΤΟοιΙ τοὺς μέτω ΤούΌτΤων ἐπιτηδειοτάτους τὸρεύεσϑαι. ΜΕΥ ποξξατ- 
ΠῸΠῚ πῇ 1- 

Γωβρύας δὲ ἡμῖν ὠρχέτω αὐτῶν, καὶ ἡγείσιϑω αὐτοῖς" 835 ππῆμν 
Ὄ- τ ; ΤΣ ς ἴζω 

καὶ γὰρ ὁδῶν ἔμπειρος, καὶ τἄλλα ἱκανός" ἡμέις δὲ, 
3 Ν ὟΝ, ὦ -»“ 7 Ν ᾽ δ 7 

εῷη, καὶ σὺν ἐπποῖς τοις δυνωτωτώτοις καὶ ὧν ρώσι το- 
τ φδι, ΄ »"» ὡς » Ἃ .« ᾽ 

ρευώμεϑω, τὼ ἐπιτήδειω τριῶν ἡμερῶν λαβόντες" ὅσῳ δὲ 
δὰ 2  ῇ ᾿ μ 

ἂν κουφότερον συσκευασώμενγω καὶ εὐτελέστερον, τοσούτῳ 
᾽ « ᾿ “ 3 3 ΄ , 

τὰς ἐπιούσας ἡμέρως ἥδιον ἀριστήσομέν τε καὶ δειπνήσο- 
΄ τὴς Ε 5) ΄ 

μὲν καὶ κωϑευδήσομεν. Νὺν δι, ἔφη, πορευώμεθα 836 
4 »“»ὝἪ " Ν 7 ἥν 7, Ἂς 2 

ὡδὲ᾽ Πρωτὸν μὲν ὥγε συ, Χρυσώντω, τοὺς “ωρωκοφόρους, 
᾽ ς 7 -“ ς ς 2 ὯΝ Ψ 

(επεὶ ομαλή τε καὶ λωτείω ἤ ὁδός ἐστι) τους ταξιάρ-- 
3 ᾽ ε Χ 79 δἾν ΣΤᾺ 3 

χοὺυς ἔχων ἐν μετώπῳ πάντας" ἡ δὲ τάξις ἑκάστη ἐφ᾽ 
ΟΝ. ᾽ Ζ Ν "ὕ Ν 7 Ἀνὰ 5 ἄ, 
ενος τω" ἀν ρόοι γῶρ ὄντες, καὶ τὠχίστω καὶ ἀσῴωλε- 

ἿΝ δ “ 9) ἣΝο 

στατώ ἂν τπΦορευοίμεϑω. Τούτου δὲ ἕνεκῶ, ἔφη, τοὺς 37 
7 , ε - .« “» 7 ᾿, 

ϑωρωκοφόρους κελεύω ἡγέϊσιδαι, ὅτι τοῦτο βαρύτατόν 

ἐστι τοῦ στρωτεύματος. Τοῦ δὲ βαρυτώτου ἡγουμένου, 

ἀνάγκη ῥώδιως ἕπεσθαι πώντω τὰ ϑαττον ἰόντω" ὅτων 

δὲ τὸ τάχιστον ἡγήτωι ἐν νυκτὶ, οὐδὲν ἐστι Θαυμαστὸν 
ν -» Ν 7 Ἁ. Νς ΝΝ 

φ(οὐἱ διασπᾶσθαι τῶν στρατευματαῶ Το γαῦρ τροτωχϑὲν 

τηδηὰ [οτὶρίαπιὶ ἔαεταῖ, ἀεὶπάς κατα- 
λίπωμεν εχ Ουε]ῇ, τεσερὶς Ζεαπε: 
τοὺς μετ᾽ αὐτῶν ἰάετη ἀδῖ ΠΠΌΕΓ. ἐσίτη- 
δειοσέρους ἀδῖ ΑἸτοτῆπυβ. 

35. αὐτοῖς! Ταπιπα οὐπὶ ΑἸτοτῇ. 
κὐτό;. ἀεϊηπάἀε καὶ δΔηῖα σὺν ἵσποις 6Χ 
Ουε!ῇ, δοσείηι. [πη Ουεϊῇ. σὺν ἃπῖα 
ἵσσοις σοΙΓΘΕΪΟΥ ἱπίεγα![. 815. ᾿ἰηΐτγὰ 
δ, ἃν Ζ δῇ : 
τινὶ μορίῳ ἰέναι ὅπον ἄν δέη. ὉὈῚ σὺν 
ἐλάσαονι Θχρεόϊδθ85. 

συσκευασώμεϑα) 1ἴὰ οὐτῇ Ουεῖῇ. 
Ζεαηθα ρῖὸ συσκευαξώμεϑα : ἀεῖπάε 
πόσῳ ἘΔ4. τ. εἰ Αἰτοτγῖ, σοσούπσῳ ἥδιον 
σὰς σιούσας (εἴ. 

ἥδιον) Ψαϊρο ἀείησερβ ἄν δάάϊτα πὶ 
φυτῃ Οπε]ῇ, εἰ ΑἸτογῇ, οπ!ῇ. 

36. ᾿ἄγε σὺ] [τὰ οὔτ ΒΙΘΡΗ. Εἰἴὰ ΠῚ 
Ουεὶξ, σύ γε ἄγε Βἀά. ρτ. σὺ ἄγε, ὦ 
Χρ, Αἰτογί. Ροίὲ ϑωρακοῷιρους Τα τπᾶ 
ἄγε δὴ οὑπὶ ΑἸτογῖ. ᾿ἱπίδει: ἄγε δὲ 
(αία!]. Βγυ]. ΜΙΠῚ δὴ δὰ [ἐπαδῃ5 
ἐπεὶ μετίίηετ ψιἀείαγ, υἱ νειὰ Πὶ 

« 2 “Ὁ Η Ξ. 

ὡς οὐ δεῖ ποτε, ἐλάττονι 

[οτὶρίατα ἐπειδὴ ὁμαλὴ είς. ϑεᾳυξη- 
[6 πῇ ἀτι!σα  ατὴ ἡ δηΐα ὁδὸς {πητν σὰ πὶ 
ΑἸτοτγῇ, οπλῖτετ., (εἴογαση νεγθὰ ἱρία 
84. Τεαυεητκίᾶ Ρετγιϊπεηῖ, δ οα 8 πὶ 
σοητίποθησς ργεοθρεὶ ἡ δὲ τάξις----ἐφ᾽ ἑνὸς 
ἔσω, τεξὶς τιυοπεηῖς ΝΝεϊκίο. 

ἑκάσση)] ]0ηἴ. οσατὰ ΑἸτοτῇ. ἀεϊη- 
Ο6Ρ5 σοι δἀάϊαπλ Πᾶῦεῖ. ἀείηάἊε ἐσό- 
ρευοίμεϑ᾽ ἄν Θαε}ξ, 

37. ἔφη] Θεΐηοερβ. βατϊπη κελεύω 
Ροηὶξ Οσυεϊῇ. 

τὰ ϑᾶάστον ἰόντα} 114 ΑἸά. ῬῃΠεὶ. 
Βτοάφθι, Βοάϊ. (οὶ. σὰ ἐλάσσονα 

Ταητῖπα, Αἰτοτῖ, Πθορο]. 2. νΥεϊῆαπα 
εἴ Ζεαπίαπα. ἀεϊπάς διασσάσασθαι, 
Ταπῖπα. διεσπάσϑαι εἴ ἰῃ ΟΕ], 

τὸ γὰρ τοροταχ ὲν} [τὰ ΑἸά. Βτοά. 
(αεῖῇ, δίθρῃ. σὰ γὰρ ἀποσπασθϑέντα 
Φαητ. εἰ τηᾶτροὸ Οαε]ῇ, τὰ γὰρ τσξο- 
σαχϑέντα ΓηΔΙΡῸ ΒΙοΡῃ. τοι γὰρ ἀπο- 
σπασϑέντα ΑἸτοτῇ, τὸ γὰρ τοροσταχ, ϑὲν 
νεγῖς ῬΗΠεΙρ 8. 

ὕ» 12 
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3 3 3 Ἧ 88 ἀποδιδράσκει. ᾿Ἐπὶ δὲ τούτοις, ἔφη, ᾿Αρτώβαζος τοὺς 

Περσῶν τελταστὼς καὶ τοζότως ἀγέτω" ἐπὶ δὲ τούτοις, 

᾿Ανδρωμίως ὁ Μῆδος τὸ Μήδων τσεζικόν" ἐπὶ δὲ τούτοις, 

Ἔμβας τὸ ᾿Αρμενίων πσεζικόν' ἐπὶ δὲ τούτοις, ᾿Αρτούχως 

Ὑρκανίους" ἐπὶ δὲ τούτοις, Θωμβρώδως τὸ Σακῶν τε- 
υζ Χ "η 34 ͵7ὕ 

20 ζικόν' ἐπὶ δὲ τούτοις, Δωμάτας Καδουσίους. ᾿Αγόντων 
Ν Ὑ 7 ων ἐν ἣν ν 

δὲ καὶ οὗτοι ττώντες, ἐν μετώπῳ μὲν τοὺς ταξιάρχους 

ἔχοντες, δεξιοὺς δὲ τοὺς πελταστὰς, ἀριστεροὺς δὲ τοὺς 
΄ο“ ς ῪῸ .« ς 7 

τοξότας τοῦ ἑαυτῶν ταλωισίου" οὕτω γὰρ “πορευόμενοι καὶ 
3, 7 ͵7ὕ 9 Ν; Ν ζ ΕΒ ς 

40 εὐχρηστότεροι γίγνονται" Ἐπι δὲ τούτοις, ἔφη, οἱ σκευο- 
7 7 τὰν 5, ς Χν ὁ. δ᾿ 7 

ᾧόροι τσάντων ἐπέσϑων' οἱ δὲ ὥρχοντες αὑτῶν εἐπιμελεί- 
“ δ ΄ Ψ Λ Ἂν 

σϑων, οσῶὼς ὧν συνεσκευώσμένοι τε σι τὠΩώντῶ, ὥριν κχῶ" 

7ὕ Ν ἧς “ 7, “ ἘΠΕ ὙΜΉΝ 
Θεύδειν, κωΐι ὥρωι συν τοις σκευεσι ταρωσιν εἰς τὴν Τέ- 

εὖ ΄ ᾿ ἢ Ἐν τ - ΩΣ δὲ 

41 ταγμέενην χώραν, καὶ ὅπως κοσμίως ἐπῶώντώι. Επι δὲ 

38. ᾿Αρτάβαζος) Ταπίϊηᾶ ᾿Αρτάβας, 
ΤΏΔΓΣΟ ϑῖερῇ. ᾿Αρταβάτα:. Ῥετίδγα ΠῚ 
Ὦϊ ρεϊιαῖς εἰ [ἀρὶττατι! Ἰπτειῖ πὶ σα πὶ 
Ταρρ]επιεηῖο ἐχογοῖτα5 τος ῖητ) δαᾶνο- 
πειαηῖ, νἱάε ν. 5.5. 3. σεῖεγὶ δ ΠῈΊ 18 ΠῈ 
Δηΐεα ὁμοτίμω" ἀγπηᾶ δοσερεταηῖ, τε- 
ξϊε τηοηδηῖς δ εικῖο. 

᾿Ανδραμίας} Τυπῆπηᾶ ᾿Ανδραμοὰς, ΑΙά. 

- Βυάεηῇς εἰ ΑἸτοτῇ. ᾿Ανδραμύας, ῬΠ1]- 
εἰ. ᾿Αρδαμύας, (ὐυεἸῇ, ᾿Ανδαμύδας. [εὰἀ 
ΕἸΓΟΠογ ἱπάς ᾿Ανδαρμύας αηποίαν!τ. 
Ἔκμβας) Ματρὸ ϑιερῇ. εἰ Βυαδεπῆς 

Ἰιῦει ᾿Ἐμβάτας. 1αᾳαπῖϊπα ἤθρο νεγῦᾶ 
υΐηις δά Δαμάτας, υἱαμς δἀ ἐπὶ δὲ 
σούτοις ᾿᾽Αρα. ΑἸτοτῇ, οπηῖῆε, 

᾿Αρτούχας) ΑἸϊογῆηας ἰἰθεγ ροῖζ 
᾿τρηανίους δα άϊτ νετθα πὶ ἀγέτω, Απᾶ- 
Ὀαῆς ἵν. 3, 4. ᾿Αρτούχου τηθης] 00 6 ΠῈ 
δοὶϊ, [εὰ ργονὶποὶα πὶ 6}ὰ5 ΠΟ ὩοτηΪϊ- 
ῃαῖ. Βιοάφι 1ἰὈτὶ ᾿Αρσόμας ἀδῦδηζ. 
1 γάϊες (ἀῖγαρᾶτη ᾿Αρτίμαν παῦε Απᾶ- 
Ῥαῆϑ νἱϊ. 8, 25. 

Θαμβράδας) 11 τὶ Βεοάεοὶ Θεμβραΐ- 
δας, ΑἸά. Θραβράϑας;, τπᾶτροὸ ϑῖερῇ. 

εἰ Βυιάεπηῆς Σαμβάκας. Νοῆτιαμ εἰ 
ἰπ ϑῖερῃ. ΡΏΠεὶ, Ουε!. ϑαμβάδας 
ΑἸτοτῇ, 

Δαμάτας͵ ]απὶ. Δατάμας. 
0. ἰν μεσώσῳ) διαητϊηλ ἰν τῷ μετώ- 

πω. ἀεϊπάε οὔσῃ ῬΠΪΕΙρῃο τοὺς ἕαυ-. 
τῶν ““λαγίους Οσαεϊξ, νυ]ραῖα ἴπ ΤηΔΓ- 
Εἰης εῆ. ϑίπρυ]θθ ρϑητεβ ἴῃ ἢᾶο ἃσ- 
ΠΓΪΠ18 ἔογτηᾶ τσλαίσιον σοη τς αηῖ, 
Ἂϊ ἴῃ ἐχεγοῖῖα Ατίαχογχὶς Δηδθδί, ἰ. 
8: δ: 

εὐχρηστότερο] ὉΠ]Γάτη ἀετπηοπῆτγαϊ 
ποίξεν ἴῃ Αηϑος ΠΣ 2,.,24...68 111...4. 
τι: 

40. τούτοις, ἔφη] συεϊῇ, ἔφη ρος 
σκενοφόροι ΤαΡΟὨΪϊ : ἀείποερθ ἑσέσϑων 
ζογπγὰπὶ Ατιϊοαπη εχ Αἰά. 1αηξ. Αἰ- 
τοτῇ, τονοσανὶς Ζειπα ρτὸ ἑπέσθωσαν, 
αυοά Βτγοάξθὶ ἃπποίδζοης ει ἰηϊετ- 
Ρτγειατίοης νυ ]ρατγὶβ εἴ νεγρὸ ᾿ἰεξλϊοπὶς 
ἀεσερίι5 ἱπάπχὶς ϑίθρπαπυβ, εἰ εἶ 
ἴῃ συε!ξ, 4] τἀτηεη ἢαι πὶ ἐσιμελείς 
σϑων Ατἰσαπη ργὸ ἐσιμελείσϑωσαν 
ἙΕάἀά, εἰ ΛΙτογβηὶ ἀεάϊε. Θυοά {ε- 
αυεθαίυγ ροΙ ἐσιμελείσϑων ἀεϊησεραε 
τοάντων Διαξῖοτε ᾿ἸἰΌτο ῬΏΪ]6!. εἰ ΟΕ], 
ἀεϊενὶ οὰπὶ Ζευηϊΐο,. τενοοανῖϊ ὟΥ οεἷ- 
{κε. . 

ὅσως ἂν Ουεϊῇ, ἄν οτηϊτεῖῖ, εἰ ἀς. 

ἰπάς συντεταγμένην ἀδῖ, αυοά τεσερὶϊ 
Ζευπε. ϑ8εά συντεταγμένη χώρα ἀἱςὶ- 
τὰν ἀς Ιοοο, φαὶϊ ἱπῖεγ ἀμος οοηνεηϊῖ ; 
Ὠϊς νεγὸ ἰοοὺβ ἃ ἄυπος δἰζηδλίμε, 
τυρὸς τὴν τετώγρο. Αἰτοτί. 
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τοῖς σκευοφόροις, ἐζφη, τοὺς Πέρσας ἱππέας Μαδάτας ὁ 

Πέρσης ἀγέτω, ἔχων καὶ οὗτος τοὺς ἑκατοντάρχους τῶν 

ἱππέων ἐν μετώπω" ὁ δὲ ἑκατόντωρχος τὴν τάξιν ἀγέτω 

εἰς ἕνω, ὥσπερ οἱ τπέζαρχοι. ᾿Ἐπὶ δὲ τούτοις Ῥαμβά- 42 

κας ὁ Μῆδος ὡσαύτως τοὺς ἑαυτοῦ ἱππέας" ἐπὶ δὲ τού- 

τοῖς σὺ, ὦ Τιγρώνη, τὸ σαυτοῦ ἱππικόν" καὶ οἱ ἄλλοι δὲ 

ἵππαρχοι, μεϑ’ ὧν ἕκαστος ἀφίκετο πρὸς ἡμᾶς" ἐπὶ δὲ 

τούτοις Σάκαι ἄγετε" ἔσχωτοι δὲ, ὥσπερ ἤλϑον, Κα- 

δούσιοι ἀγόντων στράτευμα" σὺ δὲ, ᾿Αλκεύνω, ὁ ἄγων 
,... Ἔ Σ “ εἶ “ ἡ Ψ; Ὑ» Χ 

οὐὑτους ἐπιμέλου τὸ γυν εἰνῶι ώντων ὄπισθεν, κωὶϊ μῆή- 
΄ ᾽} . ΄“ “Ὕ ε ΄ 7 

δένω ἔα ὕστερον τῶν σῶν ἱππέων γίγνεσϑαι. ᾿Ἐπιμε- 43 
-« Ν »“ » 7 “ 37 Ἂς λεῖσιθε δὲ τοῦ σιωπὴ πορεύεσθαι οἵ τε ἄρχοντες καὶ 
Ψ « “»Ὕ ἝΝ .“" » » » 

πάντες οἱ σωφρονοῦντες" διὼ γὼρ τῶν ὥτων ἐν τῆ νυκτὶ 
9 » Γὴ »“ Η “νἮ ε ᾿ 

ἀνάγκη μᾶλλον, ἢ διὰ τῶν ὀφϑωλμῶν, ἕκαστω καὶ αἰ- 
Ζ »ῪὋἊ 3 5 

σϑάνεσϑαι καὶ τπρώττεσϑαι" καὶ τὸ ταραχαήνωι δὲ ἐν 
ρ ὩΣ ο Ε »"-" ἀπο. ας Ὁ « Ψ» 

τὴ νυκτὶ τολὺ μεῖζον ἐστι τορωγμώ, ἤ εν τῇ ἡμέρου, καὶ 

4ι. Μαδάτας] Ματρο ϑίερῃ. Δαμά- 
τας. Δἰτοτῖ, Μαιδάτας,. ἀεϊπάς σῶν 
ἵσπων ΟΕ]. 

42. Ῥαμβάκας) Ταηῖίπᾶ εἰ ΑἸτοτί. 
ὁ Ῥαμβ. Ματῖρο ϑιίερῃ. εἰ Ουεϊῇ. ἐπὶ 
τούτῳ ἹἹερσομβάτας. ῬὮΙ]ΕΙ, ἐπὶ τούτοις 
Ἱερσομβάτας νετίε. 

σοὺς ἑαυτοῦ) Ουεϊῇ, σοὺς ξαυτῶν-τ: 
ἐσὶ τούτοις. ἀεϊπάς ὕπαρχοι Ἐαά. ρτ. 

ἕχασασος) Ουεϊῇ, ἕκαστοι ἀφίκοντο 
ΟὈΓ ΤΔΙΡῚ ΠΕ ϑίερῇ. 

ἐπὶ δὲ] Εχ ῬΒΠ]εὶ. εἰ Βυάεηῇ δὲ δἀ- 
ἀϊάϊε Ζευηα. Ριὸ Σάκαι ἰη Εάά, ργ. 
εἰ ἴῃ ΑἸτοτῖ. εἰ καί; ρτῖὸ ἄγετε ἰῃ 
Βυάεηῇ ἀγέτωσαν, 4φιδπλ (ΟτΙ ρταγα 
ἃ Τβοηοϊανίο φγορθαίαπη ἰπ ἃηποῖᾶ- 
τοπΙ θὰ5 (εσὰη ἀ15 γτεσερις ΝΥ ΕἸ Παπηδ. 

ἰόντων) Ηοο νυϊραῖο ἀγόντων στρά- 
τευμα οσαπὶ Εαά. ρτ. Βαάεπῇ [ἰΌτο εἰ 
ΑἸκτοτγῆ, Ῥυρίαϊε Ζειηε, δἰζογαπι τὸ- 
νοοᾶνῖῖ ΝΥ εικα. 8εἀ 7.ηῖ. εἰ ΑἸτοτῇ, 
ἐόντων ᾿Αλκεύνα σὺ δὲ ἄγων. ΑἸάϊπα σὺ 
δὲ ὁ ἄγων ἀεάϊτ, 1ῃ Ουεϊῇ, ροῦ ἀγόν- 
τῶν στράτευμα Οοιτεξϊογ δαάϊάϊ ὦ 
᾿Αλκαΐίνα. Οτάϊηέπη, αυεῖὰ ἀεαϊξ 
Ζευηα, (εγναηΐ ᾿ἰρτὶ Βαάεηῇῆβ εἰ ΡὨ1]- 
ΕἸΡἢϊ, ] 

τὸ νῦν εἶνα] Ζειπιὶϊ ταιοπετη, 4] 
Ὦφοο νεγῦβ σοπΊπιᾶία υἰτπαὰς [ερᾶ- 
Γᾶῖβ ὕΓῸ ΠΕΡ 166 νῦν Ἰπτογρταίδιαϑ εγαῖ, 
εἰ τῶν τσάντων δα ἐπιμελοῦ τοαῖα]ογαΐ, 
ἵτη ρτο Δ η5 ΝΥ εἰκα σοτηπγαῖα Γα  }1{, 
αὐ τίου τα ΡΟ τσάντων ; ρτοθανὶξ 
ἰσῖταγ ΡὨΠΕΙΡΏΙ νεγποπεπὶ: σώγαπέ 
Ἠμησ ἤαδε, μί 5 γείγο ῥομὲ ογιρῖες. Δί 
εηΐηι ἰτὰ ἀεθεῦδαῖς εἴπ ἐπιμελοῦ «οῦ νῦν 
εἶναι. νεὶ πὸ νῦν ποῦ----εἶναι. 

μηδένα ἔα} Νετθαπι ἕω οὐπὶ {ππίϊπα 
οπλίτα ΑἸτοτί. 

43. δὲ τοῦ) ΟΕ], πιο δὲ εἰ οἵτε 
Βαῦοι τσάντες δές Ιη ΑἸιοτῖ, εἰ ἐσι- 
ὠμελεῖσθαι, 

καὶ αἰσϑάνεσϑα!] Οοραίατι οὐ 
ΑἸτογῇ, ἀείποαρβ. τοροΐστασθαι" καὶ πὸ 
τσρωχιϑῆναι δέ. {εἀ σοτγθέϊου ἴῃ τπηᾶτ- 
δῖπε ταρωχϑλήναι ΔαΙοτρῆς. ροῖεα ἐν 
σῇ νυκτὶ ἴῃάἀδ ΓΕΟΘΡῚ οὰπὶ Ζεμηϊο. 
Δυίουϊὰβ ναϊρο ἀρεταῖ, αὐ ἀεϊηάς 
ἀηία ἡμέρῳ εαπὶ οπλῖῆτ “ππιίηα στ 
ΑἸτοτῖ, [ἢ νετδὶς καὶ τορώττεσθαι 
νιτατῃ εἴς Ὀεπα ἔεαῆιὶ ΝΥ εἶκε, ε]υῖ- 
46 ἱπάϊοϊαπι λοι νᾶτίεῖᾶς ἰδέϊὶ οη 5 
ἴῃ Ουε!ῖ. τερετία τυροίστασϑαι" τὸ 
τορωχιϑῆναι δέ, ΝΗΪ Ἰρίτων ἤθε πτρασ'» 
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δυσκατωστατώτερον' οὗ ἕνεκώ ἥ τε σιωπὴ ἀσκητέα, καὶ 

44ἡ τάξις διαφυλακτέωα. Τὰς δὲ νυκτερινὰς, ἔφη, φυλα- 

κῶς, ὅταν μέλλητε νυκτὸς ὠνωστήσεσϑαι, ἀεὶ χρὴ ὡς 

βοαχυτάτας καὶ ὡς πλείστας ποιεῖσθαι, ὡς μηδενω ἡ 

ἐν τῇ φυλακῇ ἀγρυπνία, πολλὴ οὖσω, λυμαίνηται ἐν τῇ 

τσορείω" ἡνίκω δι᾽ ἂν ὥρα ἡ πορεύεσϑωι, σημανεῖ τῷ κέ- 
δ -“" ᾿ς 9} ἃ ΠΕ Ἃ » Ν 

45 βῶτι. μξις εεχοντες, ὦ σε, ἐκῶώστον, ὥσρεστε εἰς τὴν 

ἐπὶ Βαβυλῶνος δέδόν: ὁ δὲ ὁρμώμενος, ἀεὶ τῷ κατ᾽ οὐρὰν 

παρεγγυάτω ἕπεσθαι. 
Γ 7 δ κ ὧΣ βελῶν ᾿ς νΝ Ἂ ἘΣ » » 

46 Ἔκ τούτου δὴ ὠχόντο ἐπὶ τὰς σκήνως, κὠὶ ὠμνῶ ὠσιον-- 
Θαυΐδυς ἀς Ἢ Πλρυ ΝΩ͂Ν "γον; ε χὰ ἐς ψϑο 
οααῇθ Ογ- ΤεΕξς διελέγοντο προς φΦλλήλους, ὡς μνημονικος ὁ Κυρος, 
ΓΝ ΠΊ1- ἀν»; ΄΄ »" τ ) 5 ΄ ε Ἃ 

᾿Ιτὰὰ 47οσοσοις συνέταττε, πως ὀνομώζων ἐνετέλλετο. ὋὉ δὲ 
ἄυσθ5 πο- 

ΣΙ {ΠῚ 

ΔρΡε ]ατῖτ, 

Κὺ 9 Ἂ “ Ἶ μ " ᾿ Ί ᾽ν Ἵ ΕῚ »“"ὉὮ 3 

υρος ἐσ με ἑιοῦ τοῦτο ἐποίει ὥδνυ γαῤρ ὠύυτω αυμῶ- 

Ν. 958 “" ΟῚ « ἣ 7 », » ε »“΄ὦῳὝ. 

στον ἐδόκει εἰγον!, ξἰ οἱ μέν βάναυσοι ἰσᾶσι Τῆς εὐὐὐ)τοῦυ 

ἦστασϑαι, ἀσοϊάεγα δα δυγοϑ, Τογ ρα ΠῚ 
ἃ Χεπορποηΐθ, [ὉΠ ΡΙΟΟΥ τσρώτσεσθαι 
οτηηϊα τη το] 6 ηππὶ ΕΠ, αα!ρρε οτ- 
ἴὰπ| Ἔχ νατγϊεῖαϊς ἰεξὶ! 0} 15 ταράταε- 
σθαι Ρτὸ σαραχιϑῆναι. 

οὗ ἕνεκα) Οὐ! Ε, οὕνεκα, [εἀ σοτῖτε- 
ἕλον οὗ αἀά!αάϊι, σοὔύνεκα εχ {ἰὈ τὶς. Γαϊς 
Ἰαυάαν!ε Βτοάδθθιιβ. οὗ εἵνεκα ΔΑἸτογῇ. 
ἀεῖπάς φυλακτέα Ουε], 

44. ἔφη] ΘΕ, σαπν ΑἸτοτῇ. οτη!ἔὸ 
ἔφη Παῦει ἀναστήσεσμαι, αυοά νὰ ]- 
Βαῖο ἐξανασα. ργθοῖα}!, φαΐϊα ρτγθοροῆιτο 
Πϊο πα] ]απὶ νὶπὶ {ρηὶ βοατϊίομε να 
Πᾶῦει. ϑεηαθηβ ἀεὶ ρτὸ αἰεὶ ὁχ (αε]. 
δαάίοιν! Ζειπθ, ασυοᾶ τἀπιθὴ ἴῃ Οο- 
ἄϊιος εἰ ἃ οοτγεέϊζοτς δα ἀϊξωγη. 

ὡς τολείστα:) (σαε]ξ. ὡς οπηῖῆτ: ροῖ 
ῥηδένα Ταπτπα καὶ ἰηοτῖς σὰτῃ ΑἸ- 
τοτῇ. 

ὡς --- λυμαίνηποι Εαάά. ῬΓ. ἸΙεᾶϊϊο 

λυμανεῖται εἰ ἃ οοττγεέξϊοτο ἴῃ σε], 
δαί(οτγιρία, εἰ ἃ Ζευπίο Μεϊκιοασυς 
ἑἱενοοαῖα, θα! άοτη δ᾽ πα πὰ ΠῚ οα ἢ 
Ουε!ῇ. ἴδηα! ταὶ]. ἘΕχεγηρί τ ἃ 
Ζειαηΐο αἰϊαῖατη α Ρ]ατοηὶς Ἀδρυθ]. 
ν. Ρ. 420. ρατγίϊσα]δο ὡς Τατατο [Πα]- 
σατῖν! Ἰαπέϊερ ρ᾽απα ἀἰεμα πῇ οἷ, πες 
1ρίε δρί!5 πονὶ. 

σημανεῖ} ΠΟς δυξῖοτε Οπεῖξ, ρτθ- 
ἴα }} νυ]ραῖο σημαίνει. δὶς ἀεῖϊπάς (εξ, 
ἘΣ εἰ ἐσήμῃνε σῷ κέρασι, ἰμτο!]]Π 186. ὁ 
σαλπιστῆς. 

45. ἕκαστον] Οαεϊξ, ΑἸἰτοτῇ, εὐ ΡΗ1]- 
εΕ]. ἕκασσοι, απο τῇϊῃὶ ρτερδοεῖ. 
ἀειϊπάς Βαβυλῶνα (σε! , 

τυαρεγγυάτω ἕπεσθαι) [,εδϊοπ πὶ 
᾿πορεἝητηαπι δ υπίϊηθθ, θυαθη 185. εἰ 
ΑἸΙτοτῖ, ἐγγυτάσπω ἑσέσθω τενουσανῖζ 
τασηθη Ζευπα. Αἰάϊπᾶπι τσαρεγγυάτω 
ἕσεσθαι δή. Ἔκ πούτου ᾧχοντο ᾿ΥϊΓΠ 5 
σογγοχῖς Βιοάδουβ, δὴ εχραηρεηβ, 
4υοά διερῇαηὰβ. τεδϊα5. ΡΟ σούσου 
Τἐπυθητ5 τι οπ 5 ττα]οσαᾶνιῖ. 1 ὰη- 
τᾶ Ρρῖὸ δὼ οὖν ἀδάϊ: οσὰπὶ ΑἸτοτῆπο 
᾿τῦτο. δι] ε σε πὶ ἱπηρογατασ, πὸ τηϊ- 
Ἰῖτες. σο! ]οαυ5. Ἰαἀυϊκεαης ΡῈΓ πο- 
ὁϊελ αἴᾳας [14 ἴοτίς ἀἰ τα παπίαν ἃ 
ἴα ; συοά τᾺ}} σανδίωγ τσωρεγγυήματι. 

46. μνημοονικὸς ἡ Ουε!ῇ, μνημονικῶς. 
Βοσαδη5. δπάσοις ἀἰΒΠ σαἸἰταΐετη Παδεῖ, 
εἰ ἀϊέζα πη οὔθ ἀθῦει ῥτοὸ ἐκείνοις ὅσπό- 
σους. Ἰηίοϊεπιϊα σαίας ἔεοιε αὐ (Δ- 
τη γᾶ 5. εὐ Τιοοποϊανί 5 ὁπόσοις συνϑ-- 
τώττε νετίετεηϊ : Μὶ φείαὶ ομηη αἰϊφωϊόμϑ 
εἰ! σου ιμοπάιη. Αἴ δὸ [Ἐπί συν- 
σάττεσϑαι τηδαϊατπη Δα ἢ αΐς ᾿ηοίζεΥ 
ἴΏ ΑπδὈδῇ νἱϊ. 1. 35 

47. ἐπιμελείᾳ [Ατὶπα Μμάϊο ἢς ἀϊ- 
οἴτατγ. ἀοίη ες τοώνν δὲ Ταπιῖμα. ροῖεα 
ἐδόκει ϑαυμασαὸν (ὑπ ε]{. 

"σῆς ἑαυτοῦ) πε], οὰτῇ ϑίερῃδπο 
1, ρῖο Ἑαά, ργ. αὐσῶν. σοτγεέϊου ἰῃ 
Οὐ], ἑαντῶν ἂἃρροίαϊξ, 
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Ν᾿ ἊΨ ἀνα τὰ Ὡς ᾿ ᾿νε» Ν τέχνης ἐκάστος τῶν ἐργαλείων τὰ ὀνόματω, καὶ ὁ ἰωτρὸς 
δὲ Ψ δ ΤΕΥ ΤΡῖζος ΄ ὡς τ ἃ οἰδὲ καὶ των ὀργώνων καὶ των Φαρμάκων, οἷς χρήτῶι, 

7 ᾿ ων ε Χ Χ “ἢ ἄπ 

τντων τῶ ονοματω" ὁ δὲ στρωτήγος οὑτῶως ἡλίϑιος 
Μ - ᾽ ΕΣ »Ἅ ε ς » « ΄ Ὡς ὦ 

ἐσοιτο, ὥστε οὐκ εἰσετῶι τῶν ὑφ᾽ ἑαυτω ἡγεμόνων τῶ ονό- 
“- ΕΣ ᾿ » ν ». “ὦ 3 7 [ᾳο Ἂ 

μιώτω, οἷς ἀναγκή ἐστὶν αὑτῷ ὀργάνοις χρήσϑαι, καὶ 

ὅτων προκαταλαβεῖν τι βούληται, καὶ ὅταν φυλάξαι, 

καὶ ὅταν ϑαῤῥύναι, καὶ ὅτων Φοβησαι. 
Γω 

μήσωι 

ὀνομαστὶ τροσαγορεύειν. 

.«“ 

Καὶ ὅτων τι- 
Χ Ἃ 7 ΖΡ 53. πῶ ΞΔ 3 

ἕ ποτέ τινώ βούλοιτο, τρέπον αὐτῷ εδόκει εἶναι 
9 , Ἁ ᾽ “σ΄ ς Ἂ 

Εδύκουν δὲ αὐτῶ οἱ Ὑιγνω- 48 
Ε δ ". « Ν »ο᾿ 327 Ἂς “.ο, 7 

σκεσθαι, δοκοῦντες ὑπὸ τοῦ αρχοντος κ͵ὶ τοῦ κωλὸν τι 

τοιοῦντες ὁρῶσαι μῶλλον ὀρέγεσδαι, καὶ τοῦ αἰσχρόν 

τι τυοιέν μῶλλον προϑυμέσθϑαι ἀπέχεσθαι. ἪἨλίϑιον 49 
Ν ΝΥ » ἣν» ν᾿ δον “ἢ Ν ε ᾿ 7 7 

δὲ καὶ τοῦτο αὐτῷ ἐδόκει εἶνωι, τὸ, ὁπότε βούλοιτό τι 
ἴων «“ 2 ε΄ ᾽ ᾿᾿, " 

τπρωχιϑήναι, οὕτω Ὡροόσταττειν, ὥσπερ εν οἰῶ εγνέοί Ζροσ-- 

͵7 ͵7 γ) δ. Ὁ ἐλ τὰ 7) 

τάττουσι δεσπόται, [τω τις εῷ ὕδωρ, Ξύλω τις σχίσά- 

τω οὕτω γὰρ προσταττομένων, εἰς ἀλλήλους τε ὁρῶν 50 

καὶ ὁ ἰατρὸς] Αττσαϊαπὶ εχ Οαεῖϊξ, 
εὐ ΑἸιοτί. δάαϊάϊ οὰπὶ Ζευπῖο. ἀεϊη- 
ἀε ὁ καὶ στρατηγὸς νοτιτὶς ῬΠΠ]ΕΙρῃ 5 
εἰ ἀεάϊς [οποϊανίαηα ροπτεπιὰ σὰ πὶ 
ἊΝ εἰῆαπᾶ. 

οὐκ εἴσεται) Οαεϊῇ. εἴσοιπο, ἘάΔά. ὑτ. 
ἴσεται. 

ἑαυτῷ) Μαυϊραίαπι αὑσὸν εχ Οᾳεὶξ, 
τηὰΐῖαν!, ὉΪ σοτγεδϊοσ ἑαυτὸν ἀεάϊτ. 
Θαὶϊ ὰρῖὰ τῶν ὑφ᾽ αὑτῷ ἀρχόντων Ἰϊ. 
1. 22. ἀεαϊε ν,εῖκε, ουπὶ πλίτοῦ ἢϊσα 
«αὑτὸν ἥπε ποία {τη πλ}}{{π, αὑτῷ Ὠϊο 
εἰ τῇ ΔΙ]τογῆηο. 

ἡγεμόνων) Ηος νοσϑθυϊαπιὶ ποη ἰς- 
εἰΠε νιἀεπίατ, 4] εχ ἤοο ἴοοο τοῖὰ- 
Ἰεγαηῖ Ονγαπη τη 1ΠθΘθῶ οπηηϊαγη ἰᾳο- 
ΤΩ τα τὰτ ποπιὶηα, ΡΒ] η1]ὰ5, Θυϊη- 
ἐπ Παη5 εὐ αϊετιὰς Μαχίπια5, ΟἹ, 
Ἀ͵υτειῖὶ Κ. 1... ϑ 111. 1. 

αὐτῷ) Ουεϊῇ, αὐτοῖς. ἀεϊηάς κατα- 
λαβεῖν Οπεὶῇ, οσατπὰ τηδίρίηα ϑίερῇ. 

οοτγθέϊου σσροκαταλ. ἀεάϊι. ροῖεᾶ φυ- 
λάξειν ΘυεἸῇ. ϑρασύνα, ΑἸτοτῖ, 

καὶ ὅταν σιμῆσαι) Οαπὶ Βιοάθο 
᾿ απο ΑἸάϊπδ, ΡΏΠ]δΙρἢὶ εἰ δίθρῃ. ἰ6- 
"Θιοπθπὶ Ρῥγϑοῖα!} Ταπίίηθο εἰ ΑἸιοτί. 

καὶ πρὸς τὸ τιμῆσαι δὲ, ὁπότε «ινὰ βού- 
λοισο. ἴῃ (Οεἰῇ, εδάθπὶ ἤφς ἰςέϊο 
δάεῇ, [εἀ ἴῃ ᾿ἰταγα (οτὶρῖα. άπ ἠς- 
ἰηάβ στὸ τσρέπον ἀαΐ, εἰ ὀνόματι, [ςἃ 
σοΙταξιοῦ ὀνομασαὶ ἔεοϊς. ΑἸτοτῇ, εὐδο- 
κεῖ εἶναι Ὠαῦεῖ. ϑεπιίθητςίαπι ἰρίαπι 
εχ Ηογλεη [ἰδ χὶὶ. 68. εἰ Οἴςσετγο- 
ηἶβΒ Οταῖ. ργο Μαυγθπᾶ ο. 36, ΠΠ|ὰ- 
ἥγαηις νὶτὶ ἀοέϊι. 

48. τυοιοῦντε:) ΑἸτοτί, τυοιοῦνσος, 
αυδη Τοτὶ ρίαγατη εχ πα. χα! θυ! πὰ 
τηδγηογαῖ Ἡ το πίοπ. [1Ιάδπὰ ΑἸτοτγῇ, 
εἴπ στοῦ καλὸν τσοιοῦντος ὨδὈεϊ ; εἴ 
ἀεϊπάθ νεῖῦα μᾶλλον ὀρέγεσθαι οτηϊί- 
τι, 

49. δὲ καὶ ποῦτο)] Ἐχ ϑιερῇ. Βοάϊ. 
Οσυεϊξ, καὶ δοςείῆι. σοῦσ' ἐδόκει εἶναι 
αὐτῷ---- βούλοιτο ὅτι τοραχϑῆναι ΟΕ], 

οὕτω) Ταητῖπα οτηϊῆϊ, αὐτῷ ΑἸτοτῇ. 
ἀεϊημάς ὡς καὶ ἐν ]υηΐῖ. ὥσπερ καὶ ἐν 
ΑἸἰτογῖ, ροῖεα δεσσόται προστάσαουσι. 

ο. τουροστωσταομένων)] ἴῃ Ουε]ῇ, ἃ 
Ῥτ πλὰ πιᾶπὰ ἔαϊί Πρ εχ τασσοβένων, 
ἀεϊηάε εἷ ἴῃ εοάδι ᾿ἰῦτο ἀλλήλους 
τε ὁρᾷν τοάντες τε ἐδόκουν. Ἑάά. ΡΓ. εἰ 

Δαπτηα σε οπλϊτταηῖ, 

υ 4 



206 ΟΥ̓́ΒΙ ὈΙΒΘΟΊΡΙΙΝ Ζὲ 
ε΄ ᾿ ἐδ ἥν ἡρλξω Ν »δκ ,ὔ Ν ΡῈ 
ζῶντες ἐσοΐουν ουτω, ὅ(ομι οὐδεὶς τέρω νεῖν Το Ὡροστῶ- 

Θέ." Ν 7 μ δι ἐν οί Ὗ » ὃν “ω 3 Ψ 
χεν καὶ ὥάᾶντες εν αἰτίων εἰνῶι, Κωὶ οὐδεὶς τῇ οἰτιωώ 

322 3 7 “΄ »-»Ὡ-ὦ ε 7] Ἂς Ν δος Ν 

οὔτε αἰσχύνεσθωι, οὔτε φοβέσθιι ὁμοίως, διὼ τὸ σὺν 
ο“ο π 9. ᾿ ϑδι -“2ὦ᾿ Ν 7 Εν: Ὶ 

πολλόοις αἰτίων ἔχειν" διὼ ταῦτω δὴ πάντως ὠνόμωζεν ἶ 
ὅν ἐν « Ψ ] 

αύτος, ὁτῶ τι τὩροσταττοι. 
τ ΤῊ ΣΕ δ ει δνν εἴων ᾿ ν᾽ ΠΑΝ 

δ Και Κυρος μεν δὴ οὕτω ὥερι τούτων ἐγίγνωσκεν. 
Ογηὶ οὐτὰ εἴ 
οἰ Τοτεϊα ΤΠ 
“τ η6 τα 1η{{1- 
τὰτο οοπῇ- ἧὅζος καταστησάμενοι, 
οἴση6ο. 

Οἱ δὲ τον τον τότε μὲν δειπνήσαντες, καὶ Φύλω- 

καὶ συσκευωσάμενοι πάντα, ἃ 

52 ἔδει, ἐκοιμήθησαν. Ἡνίκα δὲ ἦν ἐν μέσω γυκτῶν, ἐσή- 

μήνε τῷ κέρατι. Κῦρος δὶ, εἰπὼν τῷ Χρυσάντω, ὅτι 

ἐπὶ τῇ ὁδῶ ἐπιμένοι δὴ ἐν τῷ τορόσϑεν τοῦ στρατεύματος, 

Ἔζηει λαβὼν τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν ὑπηρέτας" βρωχέϊ δὲ χρό- 

νῷ ὕστερον ἐς ὦ Χρυσάντας, ἄγων τοὺς ϑωρακοφόρους. 

28 Τούτῳ μὲν οὖν ὃ πε δοὺς τοὺς ἡγεμόνας τῆς ὁδοῦ, Ω0-- 

ἘΣΘ.) ἐκέλευεν ἡσύ ως, ἕως ἄγγελος ἔλϑοι, ὅ ὅτι πάν- 6 χ ΥΥ 

διμοίως Οὐτ ΡΒΙΠΕΙΡῃΟ εἰ σατηθ- υὑπ66 τσρώτη νὺξ ἴξερε ἀϊσαίαγ. Ὑυ]- 
τατῖο δά ξααεηῖα γαῖα! Ζειηδ: 2γο- 
ῥίοεγεα φμοα ογηηῆμι σείρα ἐαάνη εΠῇ. 
ΔΜ εῖῆζε δά οσοτηράγατίοπεπὶ Οατὴ ἴδγ- 
νὶς γαίας, πο τἀπηθ ἰοσὺ τπηοίδ 
Ρατιϊσα] τὰ Πάπα σοηΐε 5. Οὐχ 8.6- 
ΡΏαπο ὅμως τηδ᾽ σταὶς εὶς. εἴ 
Ἡυτομιηοη, ηαοα εἴ ἱρίε ριθίετο : 
αυδη]αᾶτη ἀὈ ΘΠ δ Οπηηΐ πο τηδ} πὶ νο- 
σα ὈΌ] πὶ, ΟαΪ π᾿ ῥτίοσγα πηθῦηῦτο τἰ- 
τηῖϊα ποη γείροπάσι. 

δὴ «σώντας:] 1τὰ πεῖ, ρτὸ αὐτὸς 
τοώντας ὠνόμε. 

ὅσῳ τι] [τὰ Ταπιϊπα, ῬΏ1]εὶ, Βὰ- 
ἀεηῆς, Οσαεὶῇ, ἃ εσαηἠά πιὰπι, εἴ 
ΑἸτοτῖ. ὁσόσε τσροστάσσοι. 8564 ΡΠῃ1]- 
ΕἸ ρῇ α5 εἴίαπὶ τσάντα νεγίϊ, αποὰ 
ψνεῖκα νυϊραῖο τσάντας ρμγϑίεγοθαϊξ, 
ἐἀξ| γοιὸ 

51. οὕτω τσερὶ] Οαεϊξ, τσερὶ τούτων 
οὕτως ἐγίγνωσκεν, αιότῃ οτάἀϊπετῃ [6- 
ααίταγ Ζεαηα. Αἰτογί, καὶ Κῦρος μὲν 
Πᾶδεί. 

φύλακας] Οαῇα]. ΡΏ1]ε]. τε], εἴ 
ΤΩΔΓΡΟ ϑίερῃ. φυλακάς: νἱάε δὰ ν. 
15 79: 

52. μέσῳ] ΑἸτοτέ, μέσων. ἘοΓΓΊΔΠῚ 
ἀϊσεπάϊ τείετε Ζεὰπα δά νὶρὶ 5 πο- 
ξϊυτγηδᾶβ, ἴῃ αυὰθ ποχ ἀϊνίαϊ [ο]οτγεῖ, 

Βαΐατη ἐσήμαινε εχ Οὐεϊῇ, τηυΐϊανὶς 
Ζευπε. 

εἰπὼν] Εχ Ουεῖί. Ζειης εἶσε-ττ 
σαρατεύματος" ἐξήει δὲ λαβὼν ἀεάϊτ, 

400 δι οταῖίο αἰ Πο] ἴα, αυδηη ἱρία πὶ 
Ιάεο νεπυῆδπὶ εξ νὶγ ἀοέξιυς σεηΐε- 
Ὀαΐ. 

ἐπὶ τῇ ὁδῷ] Ουεϊξ,. σαπῚ τ ᾶτρὶπα 
ΘΊΈΡΉ. ἐσὶ σῇ ἕω: ἴῃ αὺ0 αυϊὰ Ἰαῖεδῖ, 
ποπάυτη Εχοορίαν!, ἀεϊηάς ΟὨΞΘΗ͂, 
βοαχὺ ἃ Ῥτῖπιᾶ τηᾶηὰ Παθεῖ, 

τσαρῆν--- ἄγων] Οπο!ῇ. χρ. τσαρῆν. 
ΑἸἰτοτῇ, ἔχων σαπὶ ππτη8. 

53. μὲν οὖν] ῬΏ1]6]. οὲ Οε]ῇ, οὖν 
οτηϊτταηῖ, αὐ ἀεϊπάς σοὺς δίερῃ. εἴ 
(ΕἸ Ὲ, δοὺς ΑἸάϊη8. 

ἔλϑο) Ουεϊῇ. ἔλϑη. Ἐπ ἡσύχως 
Ἰεηῖο δτδάα, αἵ ἀετηοπῆτγαϊς ορροῆ- 
τὰ ΠῚ ϑᾶστον ἄγε [εἐξὶ. κ4. 1εἀ ΑἸτοτῇ. 
ἥσυχον Πᾶῦει. 

ὅτι τοώντες:] ἴίαὰ 1υπῖ. εἰ ΑἸτοτῇ, 
4αδηῃ ἰεέξοηεπη γεἀά ταὶ δα πὶ ΘΔ Γ. 
εἰ (πγεγάγ. οὐ γάρ πώ ἐν ὁδῷ τοάντες 
ἦσαν ΔΑΙά. ῬΡΏΠ1ε]. Βοά]. Θεοὶ Ε. ηυδπὶ 
(ἐφαϊταγ οὐπὶ Ζευηίο Ὑϑεῖκε, ὕ- 
ττᾶτη 86 ϑιορμᾶπαβ 18 νοῖϊςθαι ἤοη- 
)αηρὶ ἔλϑοι, ὅτι «σάντες ἐν ὁδῷ εἴησαν" 
οὐ γάρ χω ἐν ὁδῷ πάντες ἔσαν. 
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"᾿  π δν δι Ν ον δὰ Ὺ ᾽ “ ΓΦ 48... λ ᾿ 

τεξ ἐν ὁδῷ" φῦτος δὲ ἐστήκως εν τῷ ουτῷ Τον μεν ὥροσ- 

Ζ΄ 5» 3 , Ἄν, ας Χ ᾿ς « Ζ 

ἐοντῶ τρουπέμπετο εν τάξει, ξεσι δὲ τον ὑστερίζοντα 

“ “ "» τὰ ,.. ΩΣ τ Χ 
ἔπεμπε κωλῶν. Ἐπεὶ δὲ πάντες ἐν ὁδῷ ἤσαν, πρὸς μεν 54 

᾿ Ψ « ΄ » ΕΣ ῊῊΉῊ᾽-: “ ᾽ δὼ η6) 

Χρυσάνταν ππεως ἔπεμψεν, ἐρουντῶς, ὁτι ἐν οὔζ ἠδ 
,ὕὔἹ 327 ΄Ν εὐ "“ 

ὥώντες᾽ ὧνγε δὴ οὖν ϑῶσσον. Αὐτὸς δὲ πωρελαύνων τὸν 55 
.“ 5 Ν ΄ Ω « “» Ἂς ἤ Ἂ 

ὁ 777 εἰς τὸ πρόσϑεν ἥσυχος, κωτεθεῶτο τῶς τάξεις 

ἈΝ δ ὮἮ 3 ν ὡς πὰ Ρὰ 7 

κῶι οὺς μχιὲν ἴδοι εὐυτώκτως καὶ σιωπή ἰὀντῶς, προσελαυ- 
Π 53... ἂν Ἂ» “΄ 3 7 ἘΉΗΡΝ ὁ 

γων αὑτοῖς, τίνες τε εἶεν, ἤρετο, καὶ ἐπεὶ πύϑεοιτο, ἐπήνει" 
5» “' ἊΣ “͵, ἊΝ ᾿, 7 

ξι δέ τιγῶὼς 9 ορυβουμιένους αἷσϑ᾽ οἶἰτο, τὸ οαἰτίον τουτοῦυ σκο- 

»"-7΄ἝΡ ᾿Ξ Ὡς ΕΝ “Ν 

στῶν, κατωσίβεννύνωι τὴν τωρωχῆν ἐπειρᾶτο. 
ἃ 7 ἢ » ᾽ ἕ ͵΄ ᾽ 

Εν μόνον παρωλέλειπτωι τῆς εν νυκτὶ ἐπιμελείως αὐὖ- 56 
. ᾧ Ν Ν »-"Ὰ 7 δ Ὁ » 

Τοῦ, οτι Ζρ0 σῶντος τοῦ στρωτευμῶτος πεζοὺς εὐζώνους ου 

᾿ς 37 3 ΄ 4“ ἝΣἜἢῪ ᾿ δ 

στολλους τυρουπέμπεν, εφορωμενους υσπὸ Χρυσώντω, καὶ 

ἐν σῷ αὐτῷ] Μαᾶτρο ϑίερῃ. Ῥῃ!εὶ. 
εἰ Οὐ}, ἐν τῇ ὁδῷ, εχ β] οἵα. τσροὐ- 
“πέμπετο αϊτηϊτεθαι εἰ ρτορτεαὶϊ 1.06- 
Ῥαΐῖ: τυροπέμσειν εἴ ἀξάποετα. 

54. 75] ΡΏΠεὶ. Ταπι.. ΑἸτοτγῇ, ἤσαν. 
ΤΌ 7] Βιοάθὶ ἦσαν ἤδη τσώντες. Δά 
τοέϊατη ογατ!οπετ) ΓὈϊο τταηῆς Δ Ὁ 
ΟὈΪΙαὰα Χεπορῆοη, αἱ ἴδοϊας πᾶττᾶ- 
ΤΟΊ πῇ στδιϊογεῖη. 

δὴ οὖν! ΑἸτοτῇ, οὖν ογηϊτς ; οὖν ἤδη 
Ουεὶξ, 

55. ἥσυχος] ϑίερδαηιι5 ἡσύχως τηᾶ- 
Ἰεθαϊ. ἀείπάε αὐτοὺς εχ σοττεξιοπα 
ΑἸτογῖ, τίνες σε εἶεν ἤρετο σε]. οὐ ΠῈ 

Τηδίρῖης 56 ρῃ. ασυοά ρῥτϑίι}} νυ]ρᾶϊο 
οἵ σινες εἶεν, ἠρώτα. Ροῆφα αἰσϑάνοισο 

Ζαπι, εὐ ΑἸτογῇ, ΠΠάετα οαπ ΑἸάϊηο 
ἸΌτο τὸν αἴσιον, ῬΙῸ σαραχὴν εἰξ ἴῃ 
ΑἸτοτῇ. ἀρχήν. 

56. τταραλέλεισσαι) ΤαὨτπᾶ τσαρα- 
λέλοισσο, ΑἸᾺ. εἴ σείδιθο τσαραλέλει- 
πσο. Βυάεηῇς ποῆτγιαπὶ Παῦεῖ. ΑἹ- 
τοτῇ, ἕν τσαραλέλειπσαι, [εἀ σοττεξίοῦ 
τυαρωλείπεται ἀεάϊτ, ηποά εχ πε]. 

ΒοαϊΪ. εἰ τηατρίπε 516 Ρῇἢ. γεσορὶῖ σα τὴ 
Ζευηῖο Ὑνεῖκε. [Ιῃ Ους!. οοτγεέϊογ 
ἕν μὲν οὐ τσαρωλείπεται ἀεάϊτ, ΡΏ]]Ε]- 
ῬὨυ5 γε ζηψμεδαίμν νετυτῖ, τσαραλέλει- 
πσὸ ἰδρθηβ; ΠΌΏ ταέϊι οὰπὶ ΠΗ υἱ- 
ΟὨϊηΌπῸ νεγίϊς Ζευπα : ἔζημηε γποαΐο 
ἐμγαθ ες ποξέμγηεε ὀχ ἐμ: ΦΑ ῥ071671-- 
«μη γεβαϊ. Ουδὸ Πρηϊποαίίο 'π τσά- 
“αλείπεται. ὩΟΠ᾽ τηδρὶβ Ἰοοὰπὶ ἢδθοί 

αυᾶπι ἰη Ρ᾽αἱηυαπηρετγίεξϊο τεγροτα. 
Ιῃ τσαραλέλειπσαι [δηῖεητα ἸΠΕΗ͂ 68, 
΄αυᾶτ Μυτεῖίαβ ἢςσ τεαάϊαϊ : ἐχροβία 
7ατῃ α {6 εἴ ογηπῖα, ψθ γγμς τι 111 
ποξίμνπο 1{17|6 76 οαμίθ ὧαο ῥγμαοηεν γεσο- 
γ :Σ ὈΠῸΠῚ πηοάο ργροίεγπ ΠΤ, 
αυοά βδιῖπὶ ΤᾺ] 1οἷς ἀς Ἔχ ρβαιε5 11115» 
4005 Ργθπηίεει δά δχρ]ογδηάδγη 
νὶδ ΠΊ. 

στρωατεύμωπος) ἴἴὰ Οὰπὶ πηγᾶΥρίης 
ϑίερῃ, εἰ Οσε] ἢ, Τοτρῇ ρτὸ στρατοσπέ- 
δου, ασυδηᾳαὰπὶ στράτευμα ρ]οῆδηι 
εὔϊε. σεηίεραὶ Ζεαηθ. Ψψεταπὶ σσρα- 
χόπεδον 46 Ἰρίο Ἔαχεγοιαὰ τὰπὶ ἀδπηπ πε 
οοπηπηοᾶς εἰ τοδϊε ἀἰοὶ ροῆε ραῖο, 
ουπὶ ΕΠ ἴῃ σαῆτιβ οο] ]οσαίις : ν ΓῸ ΠῚ 
1η {ἰηετα Ἰοσατη τὰ ρεγη ἴδιο ΠΟΠ 
ν᾽ ἀδιὰγ ἤάῦογα ροῆδε. 

ἐφορωμένους----οὐὐσὸν] [π᾿ Οαε]ᾷ, ἐφο- 
ρῶνταως σοτγοέϊαπι ἕαϊῖ, εἰ ἀεῖηάε ὑπσώ- 
κουστοῦντες. ΠΟ ε΄ ἃ ΡΓΙΠλᾶ ΓΔΠῚΙ 
(στ ρία πὶ, ἴῃ ὑπακουστοῦντως τηυϊᾶ- 
[ΠῚ : ἴῃ πηᾶΙρῖηα δηποίδιι ὠσάκου- 
στοῦντες, αρτα [οτἱρίο ὠτακουσσοῦν- 

σας. ΄σαοί σὰτὴ Βαάά, ρζ. ἠαῖτ ΑἸτογῇ, 
Μειθογατη ἐφορ.--- αὐτὸν [εη!α τὰ [τᾶ 
τεαήϊάϊς (διηγογαγῖαθ : φίος ΛῬεξίαγεὶ 
Ολνγίαπίας, φιμίφηο ἔμγς υἱοϊ τα. Ιπ 
ποέϊεα, εἰιᾶτῃ ἃ ἰὰηᾶ ρθη ᾿ΠΠυῇἔτγαία, 
ΠΟ δέίθο ἰΙοῆρε ροίειδηΐς αὖ ἃρτηϊης 
ΡῬτοσβάεδγε ἐρεουϊδίογεβ, ἢ ἐρεέϊαγε αἵ- 
4.6 εἱ τείρισεγε ἀεθεῦθαπε (Ὠτγίδη- 
ἴα ; δάθοασις τηλθη5. δογυγῃ ἰα 
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3 Ὡν 5. Ν ε 3 -“ ΄ς Ἷ “7, ἽΞΣ 

εφορωντῶς ὠὐτὸν, ὡς ὠτώκουστουντες, καὶ εἰ πῶς ὡλλωὼς 
δύ » 9 χ 9 7] “ 7 .“ 
ὑνώιντο ὠισιανεσσωι, σήμωίνοιεν τῷ Χρυσῶᾶντο, ὁ τι 

Ν Δ ΚΘ  ΒΡΆΝΟΡΙ ᾿ ΝΟ σκαν 7) ΒΓ Ὲ οὰ Ν 
καιρὸς Φοκοίή εἰναι" ὠρχων δὲ καὶ ἐπὶ τούτοις ἡν, ὃς καὶ 

τ δ ͵ δὶ Ν ον 57 7 δ, Ν δὲ 

τουτους ἐκόσμει, Κκὠὶ τὸ μὲν ἄξιον λόγου ἐσήμαινε, τὸ δὲ 
Ν 3 ϑὺν  Ζ ῷ Ν, Ν Ν .΄, «“ ᾽ Ψ' 

57 βῆ οὐκ ἠνώχλει λέγων. Τὴν μεν δὴ νυκτῶ οὑτως ἐποῤρευ- 
᾿ ᾽ Ν δὲ ς ΄ 2 τς Ἂς “ ΝΑ δ « 

οντο ἐπει ὁεὲ ἡμέρω ἐγένετο, τους μὲν τῶν Καδουσίων ἱπ-- 
7 “ ἥν ς 9 2 Ψ' Ἂ. 

πέας, ὅτι αὐτῶν καὶ οἱ ταεζὸὶ ἔσιχωτοι ἐπορεύοντο, ττωρὼ 
Ἴ ΄ « 7 ἈΦ Ν ς ΑΝ ΕΩ Ξ 

τουτοις κατελίσπεν, ὡς μηδ ουτοι ψιλοὶ ἱππέων ιοἰεν 

τοὺς δὲ ἄλλους εἰς τὸ πρόσιδεν παρελαρίνειν ἐκέλευσεν, 

ὅτι καὶ οἱ πολέμιοι ἐν τῷ πρόσϑεν ἡ ἡσων" ὅπως, εἰ τι σοὺυ 

ἣν 

ἐναντιοῖτο αὐτῶ, ἀπαντῴη ἔχων τὴν ἰσχὺν ἐν τάξει καὶ 
[ ᾽ Ψ » ᾽ ε ᾽ « “ 

μάχοιτο" εἴ τέ τι που φεῦγον ὀφ) εἴη, ὅπως εξ ἑτοιμοτώ- 
4 

ρϑτου διώκοιεν. 
Ἅ ᾿ δι εὐνῶς δ᾽ τα ἕὴῇ “ 
Ησων δὲ αὐτῷ ἀεὶ τεταγμένοι, οὕς τε 

" ̓ ς δέι Ν δ 3 ΓΙ δ "λ - ν᾿ Ν 

ἠωΐειν δέοι, Ἀώι ους σῶῤρ ὠυτῷ βέένειν" στσασωῶν δὲ τὴν 

ἐχρίογαπάδ νἱᾶ υἴιι5 εὐ ἙῈ ποη ροίετγαϊ, 
τὰ τορόσω ἐφορᾷν ἀϊσιαηπτυτγ ΓΡεσυ]δίο- 
ΤΕΘΟΥΪ 2.65: 166 νἱ- 13, 27: ΠῚ ΠΕ 
ΤᾺ] 1165 ἐφορῷν τοὺς καὶ αὐτὸν Ἰὰ εἰ 
τείρισεσαε ΨΜιάβδαπε νἱτγὶ ἀοέϊὶ, αξ 
ΡΟΙΠε επίεπτῖα σοΟπιπηοάϊοῦ ἐσ νεγὉ 5 
1Π|5 εχταπάϊ. 

δύναιντο) Ταπίϊηα δύναται : ἀεϊπάε 
Ροῖ αἰσθάνεσθαι ναϊρο δάάϊτι ΠΔ σι 
σὰπὶ Ουε]ῇ. εἰ Ζοαπίο οπηϊῇ. 

ἐσὶ τούτοις ἣν) ΡΠΠΟΙ. οαπιὶ Βυαάοπῇ 

εἴ ΑΙι, ἐσὶ σούτων εἷς ἦν. Βτοάφοὶ ᾿ἰΌ6Γ 

ἐπὶ τούτοις εἷς ἦν. Ματγροὸ 5.6 }ῃ. ἐσὶ 

τούτῳ εἷς ἦν. Αηἴε Ζειπίαπ)! εταῖ 
ἐπιτάτσων εἷς ἦν, 41] οὰπὶ Ματεῖο εἴ 

Παιοηίοηο ἰοτρταταπη Βοάϊὶ. εἰ 
Οποϊῇ, ἐχῖθαῖε. 

καὶ τὸ μὲν] 1τὰ σατὴ Οπεὶῇ, Ζεαπε : 
καὶ τὸ ἄξιον μὲν τεανοσανὶς ΝΥ ΟΗΙΚα. 

57. ἐπορεύοντο) ΑἸτοτί, , ἐπορεύετο 

Θατη ΡΒΠΕΙ ΠΟ. ἀεϊπάς ἐγένετο, στῶν 
μὲν Καδ. ἐπορεύοντο ἔσχατοι Οαε]. 

πα“ τέλιπεν)] ΑἸτοτί. κασέλεισεν----ἶσ'- 
πίων εἶεν. Ετίατα Ψαητῖπα εἶεν ἀεάϊ!ε, 
Ροῆεα ἐκέλευεν σε! . 

εἰ σι τοσοῦ] Ουεῖῖ. σαπὶ Εάά, ρζτ. εἴ 
σε που. [εα εἴ σι σου νοτίῖτ ῬΏΠΕΙΡ Πἃ8, 
4ὰὶ εἴ ἴῃ ταὶς ἕδος οσὰπὶ ΟΕ}, 
4υθ πὶ ἴδαῦυογ σαπὶ ΡΠ] εΙρο οἱ πλᾶγ- 
δῆς ϑῖορῃ, Ναπι ["ἀ4. οείογοο οἵαὰ- 

Ὧδ5 ἄδπί εἴ σι σον ἐνωντίον αὐτῷ ὑσαν- 

ὑῶν; ὑφ᾽ αὑτῷ ἔχων ἐν τάξει τὴν ἰσχὺν 

μάχοιτο. δὶ ἱπερῖε ἐναντίον ὑπαντώη 
ἀϊοίϊτατ, εἰ πιῇ ἐναντίον ΡΥῸ πολέμοιον 
ἀϊξζαπι ἱπιεγρτεῖεσιβ : ἀεϊπάς ὑφ᾽ αὖ- 
σῷ ἔχων τὴν ἰσχὺν εὔἴε ἀεεγεῖ ἐπ υἱς- 
οἷπο εἰ φωα (μὸ γιαπὶε παδεης : ἴεὰ Ὦξθσ 
δοτὰπὶ Πρηϊβοῦτίο εὔξδ ἤοη Ροτεῖ ς 
ξάηὰε ἴαπηεη οἤξι 8Ὁ Ποὺ ἰοοο αἰϊεπᾶ 
εἴ ἀροτῆσα : πᾶ ΠΊ τεβ νϑυτγ ἴῃ 60 
υἱ ἡ ἰσχὺς ἢἰ ἐν τάξει. (Οοπίτγα Εη]- 
65, 4] ἀσοοτῆτι ἀεπιὰπι ἃ Ογτο δά- 
νεπείαηῖ, δὰ ἱπίεαμεπάστηῃ Ὠοῖεπι 
Ραγαιτὶ εξ ἀεθεθαπε. ΝΠ] 5 ἰρίταῦ 
Ἰοσὰ5 νεγὺὶς ὑφ᾽ αὑσῷ τεαϊίπαὰϊ νἱάθ- 
τυ. 

διώκοιεν] ἴς. οἱ ἱππεῖς, Θα 65 ΔΟοδῖ- 
Πε εἰ ρμτιθοεάθηϊεβ. [τὰ οὐτὰ Εαά. 
ΡΓ. εἰ ΔΙτογῖ, ῥγὸ διώκοι [οτὶρῇ, (Ὁε- 
τογαπὶ Εαά. ρτ. φεύγων ; οἵ ἴῃ Οπε], 
σι σοτγρέϊου ρο εἴ σε ᾿ηὲογαϊ, 

58. σεταγμένοι) Ὠεΐποερβ νυἶρο ᾿ῃ- 
[δτῖα νοῦθᾶ εἰ δέοι διωγμοῦ, στ 18 Π 
ίεττπο ἥτ ἀς ποῆς ἰηίεααδπάο, νεϊαξ 
Ἰη 118 εἰ ἰηδρία σγερείῖτα, οαπὶ ῬὨ1]- 
εἰ. εἰ συε!ῇ,. οὐὐϊῆ, ϑιερῆδηο ͵8πὶ 
Γαρεξζα Γεοἰ αὔτ Ζεαηα. 

τυαρ᾽ αὐτῷ] Νυϊραΐζατη ἑαυτῷ ΟΕ] ἢ, 
πῃ αὑτῷ τηῦῖΐαΐ : παῖ ὶ εταπ ἰά ἰῃ- 
ςοϊητηοάμτιλ νἱἀοαίαγ, ϑδεασεηβ λυ- 
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τάξιν λυθῆναι οὐδέποτε εἴω. Κῦρος μὲν δὴ οὕτως ἦγε τὸ 50 

στράτευμα" οὐ μέντοι αὐτός γε μιώ χώρῳ ἐχρῆτο, ἀλλ᾽ 

ἄλλοτε ἀλλαχῇ περιελαύνων ἐφεώρω τε καὶ ἐπεμελεῖτο, 

εἴ του δέοιντο. Οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ Κῦρον οὕτως ἐπορεύοντο. 

ΚΑ Ῥυ  αΥῪ. 

ἘΚ δὲ τοῦ Γαδάτα ἱππικοῦ τῶν δυνατῶν τις ἀνδρῶν, Οϑάαϊδ5 ἃ 
φα το εὐ ὦ πνα,"; " Ἐς ἘῸΣ ᾿ κι Ρεγῆάο νυ]- 
ἐπεὶ εωροω αὑτὸν ὠζεστηκότω ὠπὸ του Ασσυρίου, ἐνόμισεν, πεταῖὰϑ [ετ- 
« ΕΝ “- 7 Φ ΠΝ ὡς -»Ὕ Νς (Ὁ ναΐυϊ ἃ Ογ- 

ὅτι, εἴ τι οὗτος τοώϑοι, αὐτὸς ἂν λαβεῖν παρὼ τοῦ ᾽᾿Ασ- το. 
΄ 7 κι 7 «“ ἈΝ Ζ Ν “ 

συριου πάντ τῷ Γαδάτα" οὕτω δὴ πέμπει τίνον τῶν 
« »"ὝἭ7Σ "» ἊΣ ΄ὦ ᾽ ᾿, τν Ζ Ν ἈΠ 

εωυτου πίστων πρὸς τον Ασσύριον, καὶ κελεύει τὸν ἰόντῶ, 
3 3 ᾿, ΕῚ »" Ζ ΄ ἣν 3 7 

εἰ κατωλάβοι ἠδὴ ἐν τῇ Γωδάτω χώρω τὸ ᾿Ασσύριον 
͵ ΄ ΠΡ ᾿ .« Ε 7 ᾽ » 

στράτευμα, λέγειν τῷ ᾿Ασσυρίῳ, ὅτι, εἰ βούλοιτο ἐνεδρεῦ-- 

Δη-2 
»"25 ἡ Ὁ ὩΡ ε “" ͵ « ͵] δος 

λοῦν δὲ ἐνετέλλετο, ὁσὴν τε εἶχε δυνωμιν ὁ Γαδώτως, καὶ 

» Ν ΄ 7 Α΄. δ »,,»»" 

σωι, λαβέϊνν ἂν τὸν Γαδώτων καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. 

. »“ » Ἃ » -“ ἣν Ν « ΝᾺ Ἢ τὴ 

τί Κυρος οὐ συνείπετο ὠὐυτω Κῶὶ τὴν ὁδὸν, ἡ μελλοι 
ΡΣ Ψ ͵΄ Ἂ ἈΝ »-ν « "-ο7ᾧ. 

προσιέναι, ἐδήλωσε. Προσεπέστειλε δὲ καὶ τὸς αὑτοῦ 
Ἧ 5 “ἃ « 7 “ ἈΝ ὌΝ » ἀούνϑον Ὁ) 

οἰκετῶιίς, ὡς πιστεύοιτο μώλλον, καὶ τὸ τείχος, ὁ ετυγ- 
5: νι 3} 3 ων Ι δὰ - »" 

χανεν αὑτὸς ἔχων ἐν τή Γωδάτω χώρου, παραδοῦναι τω 
Ἂ , Ν ΄ν κὐξ' ᾿ "ζΖ δὲ Ἂς ΦΝ »"]} 5 Ἃ 

σσυρίωυ, κωὶ τῶ ἐνόντω ἥζεῖν θὲ κῶὶ ὠὐτὸς εῷη, εἰ μὲν 
7 Ε , Ὁ ΟῚ δὲ Ν ε ἥν “᾿,΄»9 

δύναιτο, ἀποκτείνως Γαδώτων, εἰ δὲ βῆ. ὡς σὺν τω Ασ- 

ϑῆναι ἴὰ χυϑῆναι τηασΐαν!ε λυηεπα, 
αυοά ἰῃ Οπεϊῇ. εἴατα οοτγγεξϊοσ δά- 
Τοτιρπι. 

59. ἀλλαχῆ] 1απίῖίπα σὰπὶ ΑἸτοτΕ, 
ἄλλη μάχη. ἀεῖπάε ἀφεώρα Οὐ ε]ξ, 

ι. δυνατῶνῇ] Μαῖρο δίθρῃῆ. σὰπὶ 
Ουε!ῇ, δυναστῶν : ἀεϊπάε ἀνὴρ ΑἸτοτῇ, 

ὅτι, εἴ τι] ἴτὰ εχ Εἀά. ρζ. (τι6]}, εἰ 
ΑἸτοτῖ, Ζεαηε : δηῖξα ὅτι αὈεταῖ: ἀἠε- 
ἴηάε ἄν ροῇ αὐτὸς οταῖῆε ΑἸτοτέ. 

τὰ Ταδάτα) Ουε!ῇ. ἃ ρτὶ πηᾶ πηδηὰ 
τὰ ἀγαϑὰ Παῦεῖ, αὐ ΡΏΠΕἸ. εἴ τλδῖρο 
ϑιθρῇ. 

, λαβεῖν ἄν σὸν] Ἐχ Οαεϊξ, ναϊραία ΠΊ 
λάβοι ἄν τηυίαν!ι Ζειπε : Γεἀ ἴῃ πε]. 
σοττεέϊον ἄν δήἠἀ!αϊ : Ιάδπα θεῖ σὰπὶ 
ΑἸτοτῖ, σὸν ΟΥ̓ Ι, 

καὶ ποὺς} Ταπίῖπα συπὶ ΑἸτοτῇ, καὶ 
σοὺς ἄλλους «τούς. 

2. δύναμιν ὁ Τ΄.] ΟΕ], ὃ Γ. δύναμειν. 
ἀεϊηάε συνέποιτο Βα 4. ρΓ. ᾳφυαοά οοττα- 
ἔϊοτῦ ἴῃ σοὶ. ἀδάϊε. 

μέλλοι] Ουε}ξ, ἐδήλωσεν, ἢ προσιέναι 
μέλλοι. ΜΝαυϊρσδίυτη μέλλει Ζεαηε ἀδ- 
Γοηάεραι ἐχεπηρῖο ργεοσεάοηζὶς εἶχε. 
Ροῖεα σπροσωαπέστειλε ἘΔά. ρῥΓ. ΤἘ 46 ἢ5 
καὶ οταϊττ (σα ε]}. ᾿ 

αὑσοῦ) Ἰῖα ου πὶ δίερμαπο δ εκ ς 
αὐτοῦ. οαἵῃ Εαά. ργ. δε σπε!, Ζεὰπε: 
ἑαυτοῦ οἰκέτας ΑἸτοτί, 

Ταδἄτα----τταραδοῦνα.)] Οὐε]. Γαδά- 
σου. Ταπίϊπα οὐτῇ Αἰτοτῇ, δοῦν. ἀδ- 
ἰηάς αὐτὸς ἔφασκεν (σαε!ξ, 
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9 Ἀ δὲ δι ςΝ “αο 8 ᾷ 

8 σμρίῳ τολοιπὸν ἐσόμενος. ἔσει θὲ ὁ ἐπὶ ταυτῷ ταχ ἐξ, 

ἐλαύνων ὡς δυνατὸν ἦν τύ λιεξω. ἀφικνεῖται πρὸς, τὸν 

᾿Ασσύριον, καὶ ἐδήλωσεν, ἐφ᾽ ἃ ἥκοι" ἀκούσας ἐκέϊνος τὸ 
5 Ν )7] ΝΠ τ 9) 

τε χρίων εὐθὺς καταλωμιβάνει, καὶ, ττολλὴν ἵππον ἔχων 
ε δὲ 

4 καὶ τὺ ἐνήδρευεν ἐ εν κώμαις ἀθρόαις. Ο δὲ Γω- 

δάτως, ὡς ἐγγὺς ἣν τούτων τῶν ἕν ον. πέμπει τινὼς 

προερευνησομένους. Ὁ δὲ ᾿Ασσύριος, ὡς ἔγνω προσιόντώς 
Ν Ν , ͵ .« «ἰ-. 7 

τοὺς διερευνητὰς, Φευγειν κελεύει ὠρμώτω ἐξανωστάντω 
7 ΩΣ 7 ε) ΟῚ 7 ὰς τὴν Ἄς 

δύο ἡ τρίω καὶ ἵπποὺς ὀλίγους, ὡς δὴ φοβηϑέντας καὶ 
2 2 ς ἈΝ «ς οΥ “Ὁ 

ὀλίγους ὄντως. ΟἱὁὨ δὲ τυροδιερευνηταὶ ὡς εἶδον ταῦτω, 
ΠῚ ν » Δ, ὄ - 7 » Ἐν. 

αὐτοί τε ἐδίωκον, καὶ τω Γαδώτω κατέσειον. Καὶ ὃς 
» 7 ἣν “Ὁ 7 « Χ 7] « 

ἐξωπατηϑ εἰς διώκει ἀνὼ κρώτος. Οἱ δὲ ᾿Ασσύριοι, ὡς 
» ΔΑ ε » “4 ς 7 - τὰ 5 Κ 

ἐδόκει ὡλώσιμος εἶνωι ὁ Γαδάτας, εὐϑέως ἀνίστανται 
" ΄ῸὉ" 2 ε Ν 3 7 Ε ἣν 

δὲκ τῆς ἐνέδρας. Καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ Γαδάταν ἰδόντες, 
ε ἐν ΔΝ » ε ᾽ Ἦν “ Ἂ Ἢ » Δ, 

ὥσπερ εἰκὸς, εζευγον" οἱ δὶ ὥυ, ὠσπερ εἰκὸς, ἐδίωκον. 
Ε 7 πε ὟΣ Ψ -»-Ὕ» 7 αν ἃς ἔ 

Καὶ εν τούτω ὁ ἐπιβουλεύων τω Γωδώτο, πωΐει αὐτὸν, 
᾿ "Ὁ" ς ᾿ ͵7ὔ Ν ὦ ᾿᾽ 

καὶ καιρίως μὲν τὐλήγης ἁμαρτάνει, τύπτει δὲ αὐτὸν εἰς 
Ἂ “ Ψ»Ὦ, 7 Χ “Ὁ ᾽ 

τὸν ὠμον, καὶ τιτρώσκει. [Ποιήσας δὲ τοῦτο, ἐξίσταται, 
ε Ἶ »-Ὁ-᾽ λ) δ- , » τὴν 9 ᾿: Ν ͵ ἃ ΤῊ 

ὥς συν τοις σίιίωκοῦυσι Ὑένοιτο εσει δὲ ἐγνώσι9η, ος ἤν, 

3. καταλαμβάνει) Ουε. ῬΏΠ]Ε]. εὐ. [Ιπ Ουεῖξ, ἃ ρτί πα ὕλᾶπὰ οἵ Τοτὶρία πε 
ἔγατρο ϑιερῇ. τυαρέλαβε, αυοα νετὰ πὶ ἥδέως δὲ φοβηϑέντας. 
ῬΡυῖο: τείροπάδθε δηΐπὶ ργϑσεάθητςὶ σπροδιερευνηταὶ)] [ἴὰ οσὐπὶ Οπεϊῇ. εἰ 
πσωραδοῦναι. Τοἰάἀε πῇ. τορσερ. Τπί|. εἰ ΑἸτοτῇ, διερευ, 

4. προερευν.] Ἐχ Οαεϊξ, εἰ πιᾶγρπε Αἰά. εἰ ϑιερῇ. 
δίερῇ. ἴπεροδιερε υν. τεσερὶῖ Ζοαπα. εὐθέως Νοη νογίς ΡΠΙΟΙρΡΟ, εἴ ἴὰς 

διερευνητὰς) [τὰ οὐτῃ ΡΏΪΕΙ, σα αε ἢ. Οαεῖῇ. οοττγεέϊον δά άϊάϊε, 
πηᾶτρίηε ϑίερῃ. εἰ Τιοϊάθη ἢ ἀρὰ Οα- 5. αὖ ὥσπερ] Ουεϊῇ, αὖ, ὡς. ΜιΙιδὶ 
ἀεπάοτγρίαπι δά ὙΠοπΊδπη Ρ. 363. ΡΟ τεροτίτατη ὥσσερ εἰκὸς αἰ ρ] σεῖ : αυδηυ- 
διερευνήσοντας (οτρῆι Ζευηθ. [Ϊὴ ΑἸ-ὀ αυδηὶ Πηιρὶ ᾿οἰτας5 ἐρεοΐοπῃ ἔοτίε ααϊ- 
ἰοτῇ, εἴ Ως δὲ ἔγνω ὁ ᾿Ασσύριος---Γα- Ὀυίάαπι ἰΐα ργεθαγε ν᾽ ἀθ ἰ ταΓ. 
δάτη. ἐξίσταται] 1ἴὰ σὐπὶ ΡὨϊ εἰ. πιατγρῖης 

καὶ ὀλίγους ὄντας) Τῇ ταπίᾶ νἱοϊπία ϑίερῃ. εἰ Θυεϊξ, Ζεαπς ῥτὸ ἐξανίστα- 
γεγθοσαπὶ καὶ ἵππους ὀλίγους νἱὶκ ἰο- σα... Ζοπαῖαβ ἀποχωρεῖ ρΡοίαϊ. ΕΠ 
στη ἤθοο Τὰπὶ Πὶσς οΟὐτίπετα ροῆε ροιϊ5 (εορα τ. 
νἱάεπίατ. Θιυοά {ἶ τάπιε το] ογεηταγ, ὡς σὺν] ΡΏΠΕἸ. τηᾶγρο ϑίερῃ. συεϊέ. 
τερεϊεημάσπη οτὶς ὡς, αὐ Πὶ καὶ ὡς ὁλ, ἸἰΌτὶ Βτοάθοὶ ἕως σὺν----ἐ γένετο" 
ὄντως. Μιταπι {δητίθη5 ϑιθρῃαπας ἐγνώσϑη)] ΑὉ Αὔγτιῖβ. σαὶ. ἀεὶ π- 
σε καὶ ὁλ. ὄντας, ααΐ δἀ]εξεϊνα πη 4}}- ἀς ὡς ἥν ἃ ρτίπιᾶ ταᾶηὰ Παῦεῖ. 
αποά ἰηΐδτίατηα δηίς καὶ τηδὶοὈαί. 
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ὁμοῦ δὴ σὺν τόὶς ᾿Ασσυρίοις προθύμως ἐκτείνων τὸν ἵπ-: 

᾿πὸν [σὺν τῷ βασιλεῖ] ἐδίωκεν. Ἐνταῦθα δὴ ἡλίσκοντο δ 

μὲν δηλονότι οἱ βρωδυτώτους ἔχοντες τοὺς ἵππους ὑπὸ τῶν 
ἱ ᾿ ΣΥΝ βανν 

τὠχίστων" ἤδη δὲ μάλα πάντες τοιεζόμενοι, διὼ τὸ κα- 
ἫΝ ,» - ᾿ - ς » Χ, ε .-“"» 

τατετρύσϑαι ὑπὸ τῆς τυορείως, οἱ τοῦ Γαδώτω ἱππεέϊς 
᾿ “ Ν δα ἢ 7, ἈΒΝΤΡΥςΣ ,ὕ ς ἦϑ ᾿καϑορῶσι τὸν Κῦρον τυροσιόντω σὺν τῷ στρατεύματι" ὁ-- 

»-“" ἿΥ Ἂ, 3 ΄ Ν « ν᾽ ὁ [4 ΕῚ Ε. ΕῚ 

"κεν δὴ χρὴ ἀσμένως καὶ [ἡδέως] ὥσπερ εἰς λιμένω ἐκ 
ε Ὰ » Ν Ἃ 

χειμῶνος τροσφέρεσιλαι αὐτούς. Ὁ δὲ πν τὸ μὲν 
τρώτον ἐθαύμασεν ὡς δὲ ἔγνω τὸ ᾿ἀρῶγμω, ἔστε μὲν 
πάντες ἀντίοι ἤλαυνον, ἀντίος καὶ αὐτὸς ἡγεν ἐν τάξει τὴν 

στρατιών᾽ ὡς δὲ γνόντες οἱ πολέμιοι τὸ ὃν, ἐτρώποντο εἰς" 
Ν » »" Ν ε -“ Ὦν ΠΥ ΄ ]Ί ἊΝ 

φυγὴν, ἐνταῦϑα δὴ ὁ Κυρος εκέλευσε διώκειν τοὺς τρὸς 

᾿ 

“᾿ 7 διὰ Ὰ 
Τουτο τεταγμένους, ουτος δὲ 

σὺν σοῖς ᾿Ασσυρίοις1 ΑΥ̓ΤΟ] αΓ εχ 
Ουε!ῇ. Ἰπίσγαϊς Ζδπηδι ᾿ ΕΔὰ Ῥε. εἰ 

. ΑΙ τοτῇ, ὁμοῦ δὴ δ᾽ Ασσύριος. η88 νᾶτῖ6- 
ας τὶ ἱπαϊοϊα τα νεϊογὶς Ὁ] ΟΘΓΙ5 ἴΠ- 

. ΦἸυάετα νἱἀεῖατ, χαρά πεῖηο ἰπίεγ- 
. Ῥγείατῃ τετιρὶς, Θυϊά εηΐπὶ ἢ ῬΡετῇ- 
υ5 116 δὶ [6 ρεγίβδαπμεπιϊαπι πυτηε- 
το δἀϊαηπχείαϊ, ἐδίωκεν δῥμκοῦ δὴ σὺν ποῖς 
᾿Ασσυρίοις, ρος ἀρυπάς ἰατ!αας δὰ 

᾿ τὸπῃ Πρηϊβοδηάδτη. Οὐγ ἰρίτυγ δἀάϊ- 
ἴὰυγ σὺν σῷ βασιλεῖ ἢσχ ἀποεῦαὶ 
ἴῆος Αὔγτεῖος, ὺἱ Οδάαϊαπη ρετγίε- 
φυεθδηῖαγ: ἰριιαγ αἱ δὰ Αὔγτῖος 
ταηῇθαῖ, δά τερεπ ἰ5 ἰγαηῆραῖ. 86- 
ΦἸα ἢ ̓ πτεγὶ πὶ γεηυα, ταῖδὶ Γαίρεξϊα : 
Ὠϊῆ αυἷ5 Ἰεξεϊοπε πη ὁμοῦ δὴ ὁ ̓Ασσύριος 
ἀείεπάετε εἰ δά (ὐαἀαΐατῃ τεΐεττε νε- 
1ῖς. 

6. ἔχονσες φοὺς ἵππους] τὰ οὐτη 
Ουεὶῇ, Ζεαπε ῥτὸ βραδ. ἵσσους ἔχην- 
σις. Ι͂ῃ Αἰτοτγῖ, μὲν αϑεξ : αυοά ε- 
φυϊάεπι) ποη ἀεπάεγαϊετγη. 

ἤδη δὲ] ἴτὰ ῬΗΙ1Ε]. Θαῦτγ. Βτγοάειὶ 
᾿δτὶ, Βοάϊ. συεῖϊξ, ἦσαν δὲ μκάλα----ἶσ'- 
πεῖς, καϑορῶσι δέ, Ἑαά,. μτ. εἰ ΑἹ- 
τοτῇ. σοῦ Γαδάτα οἱ ἱππεῖς Εἀά. ῥΓ. 8τ- 
τοΌ] πὶ οἱ οτηϊῆς ΑἸτοτῇ. 

κατατετρύσϑαι) Ἑἀά. ρτ. εἰ συεῖξ, 
κατατάτσεσθαι, ΓΗΔΤΡῸ κατατετρύεσθαι, 
Βυάεπῆς εἰ Αἰτοτῖ, κατατετρῶσθαι. 
Βτοάεθιβ εχ ΠΠὈτὶβ [18 χατατετρύχϑαι 
“ἄρροίαϊε, αυοά ἴτεπὶ ΒοαΑϊΪ. ἀαῖ, εἴ ἃΓ- 
ΠΡ ουτὴ Ζευπίο , εἴίκε, ἃ κατα- 
τούσσο γεὶ κατατρύχω ἀςτἰνδηάυτα. 

φώρμίμε, ἀϊξὶν τι. 

Ἂς » 32) “ Ἂ 

συν τοῖς ὡλλοις εἰπέετο, ὡς 

ΘΙΘΡ ΔΠῸ5 [Δ ΠΊΘΠ 184ΠΊ ΟἸ᾿πλ. χάσατες 
τρύσϑαι Ἰερὶ νοϊ αἷτ, φαοα ἱρίαπη ρας 
Ἰα! πὶ νι τἰαῖα πὶ εχῆαϊ ἴῃ σε], οοη- 
ἴγα 80 γαῖα] Ζεαπα. [Ι͂44ὰ6 ἤπε ἠὰ- 
Ὀιϊαῖτίοηθ τεσαρὶ. [η Ἑαάά, ρτγὶπηᾶ- 
ται ἰδξτοης κατατεσάσθϑαι ἸαῖοΓα νἱς- 
ἀείυγ. 

δοκεῖν δὴ] [τᾶ ῥτὸ δοκεῖν δὲ [οτὶ ρΡῇ- 
δαξῖογε το Αἰτογῆπο, ααὶϊ Τα εηῳῷ 
εἰίαπι ἡδέως οΟτηϊτ : ἰρίτατ {εο] αῇ, 
λιμένα ες εχ Βτοάφιὶ 1ἰδτί8 ΡΏ1]ε]. εἴ 
Οὐ, λιμένας Εαά. ρζγ. οὰπὶ ΑἸτογᾷ- 
ΠΟ. τεβροΠιοπεπῃ ἐκ ἃηἴα χειμῶνος 
οπιῆς Οπεϊξ. : 

γ. ἰϑαύμασεν] Οαῇ4)], ἐθαύμαζεν. 
ἀεϊπάβ ὡς Ρῖο. ἕως ροῆίμπῃ, ἀδητ ]1ς 
ὈτΓῚ Βοά]. (ο]ῇ, εἰ τᾶγρο ϑ1ερἢ. 
Ροῖεα 1|άδπὶ ᾿ἰὈτ] τοάντες ἐναντίω 

ἤλαυνον, ἐναντίος οτα! ο μὲν ηαυοά [.6- 
οπο]ανίαηᾶ αἰτεγα Ἰεότ] οηἱ 1111 τεσερίδε 
δάὐήϊάϊς εχ νυ]ραῖδ. 

ἦγεν ἐν τάξει] ΟυεἸ, ἐν σάξει ἦ γεν--α 
ἰνταῦϑα Κῦρος διώκειν ἐκέλευσεν. 

ἰσράποντο) Επτερίαπι εξ πὸ ΠῚ ρτὸ 
ἰσράπησαν ἀεεβ ΑἸἰτοτῆπο. Να]]α 
Ρυξπᾶ οὐπὶ Ογτὶ δχοτοῖτα ργθοεῇ)τ, 
περ νἱξϊ σεἤεγαηῖ, (εα Τροπῖς [υ8 
ἔωυσρατῃ σερεγαπί. [114 ε ἤηηρίοχ 
ἰτράποντο ΑἸδὈαΐ, ν. 4, 24. εἴ φυγῇ 
ἄλλος ἄλλῃ ἐσράπετο ἵν. 8, 19. 

“ἵπετο, ὡς) Ηοο οτάϊης με], ναϊρα 
αὐτὸ; δὲ εἵπετο. ἘΠῚ διαῖςπι ὡς ῬΙῸ ἕσε 

. ὦ 
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᾽) ΄ 

8 ὠετὸ συμῴερειν. 

ΟΥ̓ΕΙ ΒΙΘΟΙΡΕΙ͂ΝΖΣ 

“ «“ ἩΤΙ τ 5 

Ενθα δὴ καὶ ὡρματώ ἡλίσκετο; ἐγίώ 
Ἃ ᾽ » »“" ς »“» Ἁ -} »Ὃ" » 

μέν καὶ ἐκπιπτόντων τῶν ἡνιόχων, τῶν μέν ἐν τὴ ὥνω- 

στροφῆ, τῶν δὲ καὶ ἄλλως" ἔνιω δὲ καὶ περιτεμνόμενω. 
ΟΜΝ μοὲ ΝΕ ΄ ΟΦ, 

ὑπὸ τῶν ἐππσεων ἡλίσκετο. 
Ἧ Ν ἊΝ Ψ 

θτε πολλοὺς, καὶ τὸν τταίσαντω τὸν Γαδώταν. 

5 7 δ 

Καὶ ἀποκτείνουσι δὲ ἄλλους 
». Ὡ» 

Τῶν μεν- 
τὴς ͵ ΚΣ ἡ ἊΣ Ἢ ͵7 

τοι πεζῶν Ασσυρίων, οἱ ετυχον τὸ Γαδάτα χωρίον ππολιορ-- 
"»" ς ἜΝ Ὁ Ν ρον πα Ν ΑΒ ΕΝ, Ν, 

Χουντες, οἱ μὲν εἰς τὸ τείχος κωτεῷυγον τὸ ὠπὸ Γαδάτω 
3 Ν ς Χ 7 5 ΄ Ν 5 7 
ἀποστῶν, οἱ δὲ, φϑάσαντες εἰς πόλιν τινὼ τοῦ Ασσυρίου 

᾽ 9} “ὰῷ" Ἂς »-“-ὦὔρ΄ ε Ἵ »“Ξ“2Ζ΄ ε) 

μεγώλην' ἔνϑια καὶ αὐτὸς σὺν τοῖς ὥρμωσι καὶ τοῖς Ἱπ- 

ποις κατέφυγεν ὁ ̓ Ασσύριος. 

10 Κῦρος μὲν δὴ, διωπρωξζώμενος ταῦτω, ἐπαναχωρέ; εἰς 
Ν 7ὔ ΄ Ν 7 τὸ 2 ᾿ : δ τς 

τὴν Γαδάτα χώρων" καὶ προστάξας, δὶς ἐθεί, ὠμῷι τῷ 
3 7 ; 3 Ἂς 3 ς ᾽ Ψ» Ν 

αἰχμώλωτω ἔχειν, εὐθὺς ἐπορεύετο, ως ἐπισκέψνοιτο τὸν 
7 »"»ὋΆ 5) ΕῚ -“ Ζ ͵΄ 

Γαδάταν, πῶς ἔχοι ἐκ τοῦ τραύματος. Τ]ορευομένῳω δὶ 

αὐτῷ ἠδὴ ὁ Γαδάτας ἐπιδεδεμένος τὸ τραῦμα ἀπήντω. 

᾿Ιδὼν δὲ ὁ Κῦρος αὐτὸν ἥσϑη τε καὶ εἶπεν Ἔγω δὲ τορός 
" με χ "“» »] ᾽ ͵΄ 

σε, εῷη, ἐπισκεψόμενος, τως ἔχοις, ἐπορευομῆν. Ἐγὼ 
ὅ, ᾽ », ς Ι Ἐν: Ν ω ὍΥ Ὁ 

11 δέ γ᾽, ἔφη ὁ Γαδάτας, ναὶ μὼ τοὺς Θεοὺς, σὲ ἐπανώ- 
͵΄ ὅσον « “7 7 7 νδην « 7 

Θεασόμενος ἥϊα, ὁποῖός τίς τοτε Φαίνη ἰδέιν ὁ τοιωύτην 

8. Ἔνθα) Οιπεῖῇ, ᾿Ἐνταῦϑα ---ἡλί- 

σκοντο. εχ εοάετῃ δὲ ροΙξ ἀποκτείνουσι 
ἀοοοίῆπε. ἀεῖϊπάς τι σα]ὰπὶ τὸν δηῖα 
Γαδάταν οπλϊτεῖς σατῃ ΑἸἰϊογῆπο. 

9. οἱ μὲν εἰς] “απτῖπᾶ οὰπὶ ΑἸτοτῇ, 
οἱ τυλεῖσσοι αὐτῶν οἱ μὲν εἰς. ἀεϊπάα 
κατέφευγον---[αδώτου ἀποσαάν. 

φϑάσανσπες) 1Πτε]]Πρὲ κατέφυγον. ἀε- 
ἴη4ε σῶν ᾿Ασσυρίων ϑαηξ. τῶν ᾿Ασσυρίου 
ΑἸιοτγῖ. ροῖῖεα σοῖς ἵσσοις καὶ ποῖς ἄρ- 

βασι ῬΏΙΙΕΙ. εὐ συε], 
κατέφυγεν) τὰ συ Πὶ ΡΗΠΣΙ. 7 ὰη- 

[πᾶ εἰ Ζοπαᾶγαβ : σείετὶ ΠἰὈτὶ κασέφευ- 
γεν. 

1ο. ἐπαναχωρεῖ] 1αητῖπα ἐσανεχώ- 
ρει. “ἀεϊπᾶς Γαδάτου Θμε "ἢ 

οἷς ἔδει] Ηφος ΑἸτοτῇ. οπλῖῆί. 
ἐπισκέψοιπο) ἴτὰ εχ Οπε]ῇ. ρῥτὸ ἐσπε- 

σκέψαιτο [οτὶρῆς Ζευηςθ, αυᾶπαυᾶτγη 
ἐπὶ νατὶοιαῖοπὶ ἃ ΕἸ!ΌΠετο δηποῖᾶ- 

ἴδ τ ΠΟ τερετὶ. 
πῶς ἔχοι] 1ἴὰ οὐπὶ Οαεϊῇ, Γοτρ 

ΡΙῸ ὅπως ἔχει. ἰάεπι ᾿ἰθὲγ ἤδη ροῖ 
ἐπιδεδεμένος ῬοηΪζ, 
ἀπήντα] Εχ Οπεϊῇ, ες ῬΏΠ]εὶ. ἀσαν- 

τᾷ δἀίοινις Ζεὰπε : ἀεϊπάβ αὐτὸν ὁ 
Κῦρ. Οσυε!]ῇ. 

᾿Εγὼ δὲ) ϑιδρῇ. ἀεάϊῃ ἐγὼ τορός σε 

ἤϊα, ἐπισκενψόχεενος, τσῶς ἔχεις. Τὴ Οε]Ὲ, 
ἐγὼ δὲ τορὸς σὲ ἤϊα εἢ. ΑἸάϊπα ἐγὼ δέ 
σε ἐπαναϑεασόμενος ἐπισκεψόμενος, τσῶς 
ἔχεις, ἔπορ. Ταπιϊηαπ) ἰεξιϊ πε πΊ, Ὁ 
ουπΊ αὑᾶὰ ἔδοϊϊ ΑἸτοτῇ. θ6τ, ἀεάϊε 
Ζευηε, πἰἢ ηυοὰ ὅπως εχ Οσαεϊῇ, )ά- 
(ον, Εααϊάεπι πῶς ἔχοι οτρῇ ΡτῸὸ 
ἔχει, αἴ [αρτᾶ [εοί. 

τς: ἐγὼ δὲ γ᾽, ἔφη] ἴτὰ εχ Θπεῖξ, 
Ρῖὸ ἐγὼ δὲ, εἶπεν οαπὶ Ζεαηῖο [οτἱρ. 
Ῥεϊηδε ὅσαις φαίνῃ ταϊμπας εἰςραηῖεῦ 
ῬΠΙ16]. οαπὶ σαεὶξ, 
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Ἂ Π] δ ας , 5» ᾽ν 5» «“ 3 " Αγ Ψ 

ψυχὴν ἔχων" ὅστις οὔτ᾽ οἶδ᾽ ἔγωγε, ὅ τι ἐμοῦ δεόμενος, 
2) δ τὰ 7 ΄ ω Ἵ] “ἢ Ὗ τῇ οὔτε μὴν ὑποσχόμενός γέ μοι ταῦτα τράζειν, οὔτε. μήν εὖ 

δ - Ὁ. .3 » 7 Ε 3. ὁ » 3 .“ 

πεπονίγὼς ὑπ᾽ ἐμοῦ (εἴς γε τὸ ἴδιον) οὐδ᾽ ὁτιοῦν, ἀλλ᾽ ὅτι 
Ἂς 3 253 "Ὁ - ᾽ 7, 

τοὺς Φίλους ἔδοξώ σοί τι ὀνήσαι, οὕτως ἐμοὶ προϑύμως 
ΕἸ 77 « -“ Ἂς Χ τ τὰ πος Ν ᾿, Ἃ, ΒΦ ι Ν 

εβοηήϑησως, ὡς νῦν τὸ μὲν ἐπ᾽ ἐμοὶ οἴχομνωι!, τὸ δὲ ἐπὶ 
΄ 3 Ὰς Ν ς- 53 “ 5 “ 

σοὶ σεσωσμωαι. Ου μῶ τους Θεοὺς, ῶ Κυρε, εἰ ἤν, οιος 12 

ἔφυν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ἐπαιδοποιησάμην, οὐκ οἴδω, εἰ ἐκτη-- 
7 - 7 ΨΦ ἃ, » δ ΦΆ Ε Ἂν: 27 

σάμῆην παῖδα, ποτ ἂν τοιοῦτον σερι ἐμνε" ἔπει ὠλλους τὲ 
"Ὗ "»Ὃ᾿ » εἷς -“ ς 7 Ζῃ» 

οἶδα παῖδας, καὶ τοῦτον τὸν γὺν Ασσυρίων βασιλέα, 
α]Α, 7 ,, . ε »“ ΄ ΕἸ ͵) 3 »“ον 

“σολὺ πλείω ἤδὴ τὸν αὑτοῦ πατέρα ἀνιώσαντω, ἡ σὲ [νὺ»] 
1 ᾽ Ἂ» Ν ς Ἂ ξ Ν » ἴσῳ ἜΣ ᾿ 

δύνωται ὠνίῶν. Κζκαὶ ὁ Κυρος ρος ταυτῷ εἰπεν ὧδε 

Ὦ Γαδάτα, ἡ πολὺ μεῖζον παρεὶς ϑαῦμω, ἐμὲ νὺν Θ᾿ αυ- 

μάζεις. 
Νι τα τ" ͵΄ 5», ς ΄ « 

Καὶ τί δὴ τοῦτ᾽ ἐστίν : ἔφη ὁ Γαδάτας. Ὅτι 3 

» Ἧ Ε 4 ᾽ τ Ε »ἭἩ 

τόσουτοι μέν, ἐῷη, Περσων ἐσπούδασοων περί σε, τοσουτοι 
2 » ΄ ς ἦν 

δὲ Μήδων, τοσοῦτοι δὲ Ὑ θρανίων" πάντες δὲ οἱ σαρόντες 

᾿Αρμενίων καὶ Σακῶν καὶ Καδουσίων. Καὶ ὁ Γαδώτως 
3 7 3 ον » ᾽] 7 ὮΝ 3 »-ς 

ἐπεύξατο, Αλλ ὦ Ζευ, ἐφη, καὶ τούτοις πολλὼ ὠγαϊὼ 
»" ς Ἁ . 3 »" -“" δον “Ὁ ἊΝ Ἂς 

δόϊεν οι Θεοὶ, και ὥλειστο τῴ οὐἱτι τοῦ Ἀώι τούυτοὺς τοίΙ- 

7, ε . ΄ ὰ 2 ,- 7ὔ Ἵ 
οὕτους εἰνγωι. πῶς μέντοι, οὑς εἐπαίνείς, τούτους, ὦ 

οἵδ᾽ ἔγωγε] Ἐχ Ουεῖξ. πος χυδπὶ 
ἐγὼ τηαϊαὶ σατῃ Ζεαπίῖο : ἀεῖϊπάς νὰ]- 
Ξαϊυστη νῦν μου εχ ΑἸτοτί, σοτγοχὶ. 
Ἰαπίϊηα εἰ νῦν οτηϊῆς : εἰ Οπε}, 
ἐμοῦ ργϑθῦεῖ. 

οὔσε μὴν εὖ] Ουεϊῇ, μὴν οτηϊῆϊ , [π 
Ἰοςο ἢπλ}}} ἵν. 3,12. εἴ οὔτε γὰρ---τοῦτε 
μὴν, --- ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν, ἰεὰ ἵν. κ, 26. 
οὔτε ἔρημον κατελίποριεν----οὐδὲ μὴν ἀσπο- 
χωροῦντές γε---οϊόμεϑα. ΟΌΪ οὔτε μὴν 
ἀσοχ,..- (οτὶ θεπάἀ πὶ εξ ραςταθᾶπη. Πε- 
ἱπάς ἀαὶ ἔδοξα σοι---τοὕτω μοι. απής οτ- 
ἀϊπετὰ νυ ]ράτεπη σοὶ ἔδοξά «, τηστανὶ. 
εἴς σε σὸ ἴδιον ΑἸτοτῇ, εἰ ἀεῖπάε σὸ μὲν 
ἐν ἐμοί, Οειεγαγη Ρυ οἰδηι5 Ρ. 1210. 
εἀ. ΡυΓΟΠΙ Πξθο εχ [ἰΌτο Ονγορθαϊδβ 
αυᾶτίο ρΡοίαϊς : καὶ νῦν τὸ μὲν ἐπὶ ἐμοὶ 
οἴκοι, καὶ πόδε εἰ τσοιῶ σέσωσμαι αἰσίως. 
δ εχ Ὠος ἴοοο ἀεγίναϊα τηϊγι ας 
τηοάϊς νἱταῖα εἴξ, τηδηϊξεῖυτη εἴ. 

12. ὦ Κῦρε] πες οοττγεξιογ ἴῃ Ουο], 

{ἀρρίενῖς οπηα : ἀεϊηάε οὐκ οἵδ᾽ ἂν 
εἰ--τεσαῖδα ποιοῦσον ἀαῖ ἰάετῃ Πἰθετ. 

ἄλλους «ε}] Ταητῖπα εἰ ΑἸτοτῖ, οπλϊς- 
ἴο σε ῃαῦεηϊ πλείω δή. ηυοά ρῥτϑοτο. 
Ουε!ῇ. τοῦτον νῦν τὸν ᾿Ασσύριον (ὐπε] , 
[ε4 φοττεόϊατη ᾿Ασσυρίων. ϑεαθξηβ 
νῦν, αἰροῖα ἃ Ουεῖξ. οὐ πὶ, (εο]ὰ- 
ἢ : περ ἰὰ δά ρμτβοξάεξηβ ἤδη τεξεγτὶ 
Ρυϊεβ : πᾶπὶ ΠἸὰὰ Τρυτγίυτα εἴ, εἵ 
Ρᾶῖεγ Αθυτίὶ γερῖς τπποτῖα8 εγᾶῖ. δύ- 
νανται ΕΠ εἰἰάπὶ ἴῃ (πε, σε δύνα ταν 
γῦν ἀν. ΑἸτοτί. 

13, ἔφη ὁ Τ.] Ἐχ ᾿ΙΡτὶς (αὶ5 ἔφη ο- 
τηϊΐαπὶ ἃ Βαά. ρῥγ. Ὁρρίονὶς ρτί- 
τὴ Βτοάεθιι8. ἀδίπάε οταϊπούα ναΐ- 
Ἑδτετὴ Περσῶν, ἔφη, εχ Οπε]ῇ, πηυϊᾶ- 
νι Ζειηε, 

14. Ὅπως μέντοι] α]ρο δάἀάϊτατα 
Καὶ δῃίς ὅπως σατῇ Ουε]ῇ, εἰ ΡΏ]]Ε], 
οτῃ . ἀεϊηάς ξενίσομεεν τη] τα. Μᾶτρο 
ΘΙΈΡΗ. ξενίσωμαι ρτεθεῖ. 
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Κῦρε, καὶ ζενίσωμεν καλώς, δέχου τάδε ξένια, ὦ οἱον ἐγὼ 

δύναμαι: ὥμωῳ δὲ έν πόβσυλίλαι, ὥστε καὶ ϑύειν 

τὸν βουλόμενον, κ καὶ ἀρ χει, πῶν τὸ στρώτευμο ἀξίως 

τῶν κωλῶς πεποιημένων καὶ κωλῶς συμίβάντων. 

ΕἾΔΕΝ 15 Ὁ δὲ Καδούσιος ὠπισιϑοφυλάκει, καὶ οὐ μετέσχε τῆς 
8. ιἽ 1] ῖ6- Ἂ Ἂ» δ᾽ ἊΝ 4, δὰ ζ δ. 

τάτε τον διώξεως" βουλόμενος δὲ καὶ αὐτὸς λώμπσρον τι ποιήσῶι, 
Ὁ5 Βᾶαῦγ-  , 3 : ͵ "» .. ἣν ᾿ Ὁ» ἌΣ 
ἴοπᾶ ἐχουτ- οὗΤῈ ὠγοωοινωσώμνενος οὐτε εἰπων οὐδὲν τω Κύρω, κατῶ- 
τυηΐ, Εἴ, 5 ἐν ἐὼ Ὗ αὖ » »» Ν -“᾿ 

δια ἀα- “7ε| τῆν ΤΡ ἘΝ νῳ κών χώραν. δυο δὲ τὸς 
ςε, πηδρ- 
πᾶπι οου- ἐπποὶς ὠὐτοῦ πιὼν ὁ ἌΕΘΗΝ ἐκ τῆς ἑαυτοῦ πόλεως, 
τταπὰπε : 
οἰδάεπι, οὗ δὴ κατέφυγε, δυνατοὶ μώλω δὴ συντεταγμένον 

ἸΘἔχων τὸ ἑαυτοῦ στράτευμω. Ὡς δὲ ἔγνω μόνους ὄντας 

τοὺς Καδουσίους, ἐπιτίθεται, καὶ τόν τε ἄρχοντω τῶν 

Καδουσίων ἀποκτείνει, καὶ ἄλλους πολλούς" καὶ ἵππους 

δὲ πολλοὺς λαμβάνει τῶν Καδουσίων, καὶ ἣν «ἄγοντες 

λείαν ετύγχανον, ἀφαιρεῖται. Καὶ ὁ μὲν ᾿Ασσύριος 

διώξας, ἄχρις οὗ ἀσφωλὲς ὥετο εἶναι, ἀπετράπετο" οἱ 

δὲ Καδούσιοι ἐσώζοντο πρὸς τὸ στρωτόπεδον ἀμφὶ δείλην 

17 οἱ πρῶτοι. Κῦρος δὲ ὡς ἤσϑετο τὸ γεγονὸς, ὑπήντα «τε 

τὸῖς Καδουσίοις, καὶ ὅντινω ἴδοι τετρωμένον, ἀνωλωμβώ- 

καλῶς} ΤΑΛΌτὶ Βτοάθι, Ουεὶῇ, εἰ 
ΤΑΔΤΡΟ ϑίερῃ. καὶ ἄλλως : φρΓϑεῖξγθα 
Αἰὰ νατ!εἴας καὶ ἄλλους Εαχῆθαϊ ᾿ῃ ΤηΔΓ- 
Βῖης ϑίερῃ. 

σάδε ξένια] δῖ σατῃ Οαεϊῇ, ΡΠΠ]Ε]. 

εἴ τηᾶγρίης ϑίερῃ. ἀεάϊ ρῖοὸ σά. 
πώμπολλα) 1πιε]]ρε ἀὰὲ ξένια δὺς 

τυρύβατα ναοὶ νατὶϊ σεπεγίς ἀπ πη] 18. 

Ψεγατη ἀεϊηάς ϑύειν αἰ πραΐταγ ἃ ξε- 
᾿γίξεσθαι : ἴἴάηὰς. ποη ἴοϊα μεοοτὰ ἰπ- 
τε] ]Πρεπάα εὔε νἀεπῖωγ: πἰῇ ξενίζες- 
σα, σα πᾶπὶ ἤπε ἰδοτιῆοϊο Πρηϊῆοαδῖ, 
ΘΌρτα ν..3, 2. ἐξένισεν ἡμᾶς τοολλοῖς 
ἀγαθοῖς ὁ Τωβρύας. αἱ ἀάεο σοπηπιοόα 
Ὦϊο πιο] ]ρετε σάμσολλα ἀγαϑὰ Ἰ1- 
ἕεαῖ, [ἢ Αἰτογῖ, εἰ τσαντὰ πάμπολ- 
λα. 

13. οὔσε εἰπὼν οὐδὲν] Ουε]8, οὔσε 
᾿οὐδὲν εἰσῶν. 
ΡῖῸ νυἱραῖο καφέϑι οαυτὰ ΡΠ ΕΙΡΠΟ ἐξ 

“ΤηᾶΓρΟ δῖερῃ. 

τεῦϊας ἀεϊηάς κασαϑεῖ 

Ζοηαῖα ἀεάϊε άεπὶ ᾿ἰρεσ, εἰ ΑἸτοτῇ, 
Ἔχ σοτγγδόξιοπε. 

ἀπιὼν] Βτοάθοιᾳις ἐπιὼν - δηποίανίξ, 
αυοά νεκγς ΡὨΠ]εὶ. 

οὗ δὴ) ΘΠ} οσαπὶ Ζοπατα δὴ ογλ εἰ, 
ϊσ αᾳυϊάεπη τηδὶδ ; σοτητπηοᾶς ροίεῖξ 
ἀεῖϊπάς δρεῆξ ροῖ μάλα, αἱ θείς 8Ὁ 
ΠΠ]άθτα ΠΡΌ τί5. 

16. ὄντας) [τ ᾿ἰδτὶ Βτγοάδθοε, ("ε]ξ. 
ΑἸτοτῆ, τηᾶῖρο ϑίερῃ. εἶναι, τεοοχὶξ 
Ὑνεπῖκο. 

ἵσπους δὲ πολλοὺς] Οὐε]Ὲ. ῬΏΠΙεΙ. 
ἵσσους τινὰς, [ο]ὰ5 

Οαεϊξ, δὲ οπλίτεις. ἀεϊπάς μέχρις οὗ 
7 αηι. 

ἐσώζοντο πρὸς] [πιεγρτγείδίαγ Ζοπαᾶ- 
Γὰ5 : οἱ ἐσώζοντο----στερὶ. ἐλ ἡ ἦλϑον εἰς 

τὸ στρατόπεδον. 

17. ὑπήντα ) Ουεἰξ, ἀπήντα, δα ΕΠ 8 
τε ΑἸτογῖ, οπλίτες, 
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» ᾿ ε 7 3 ΄ .“ἤ 7 

νων τοῦτον μὲν ὡς Γαδάταν ὠπτέπεμτεν, ὀπτως ϑεραπεύ- 
᾿ Ἂς 35. 37 ΄ ἐν ΔΗΜΟΣ ἰς Ἂ 

σεται" τοὺς δ ἄλλους συγκαωτεσκήνου, καὶ ὁπὼς τῷ 
᾽ ͵ὔ .,. ΄ο , »᾿΄Ὃ»"»ν 

ἐπιτήδεια ἐξουσι συνεπέμελειτο, παρωλωμίβανων Περσων 
ὧν « 7 7, 2 ΄ς“ “" ͵ὔ 

τῶν ὁμοτίμων συνεπιμελητάς᾽ ἐν Ὑῶρ τόις τοιούτοις οἱ 
-“ 2 ΄ 

ἀγωϑοὶ συνεπιπονεῖν εϑέλουσι. 
Ἀν 3 ΄ ὡν 

Καὶ φὡνιώμενος μεντοι 18 Μμ 

ἡ ἈΠ δὰ »" - ς ὅς δα ᾿᾿ 

οὐυτος ἰσχυρως δηλος ἡν᾽ ὡς καὶ των ὥλλων δειπνούντων, 
«ἡ ᾿», “ὔ 3 “ 3 ἊΝ - ς » ΓἾ »ο͵Ἄ2 

ἡνίκα, ἤδη ὥρα ἥν, Κυρος ἔτι σὺν τοῖς ὑπηρέτωις καὶ τοῖς 
᾽ »"» » Δ “τ ΟῚ ΄ δ ᾽ Ε ͵,͵ ἈΝ 

ἑώτροις οὐδένω ἑκὼν ὠὡτημελήτον πωρεέλειπεν, ὠλλ᾽ ἢ αὖ- 
μ ΕἸ ͵΄ ἊΝ ᾽ ᾿ ΓΝ 3 ᾿ς ἀν 

τόπτης εφεώρω, ἥ, εἰ μή αὐτὸς ἐξανύτοι, πέμπων ᾧανε- 
᾿ς “ 5 ξ ν 
βοὸς ἥν τους ϑερωπεύσοντας. 

'Σ 7 Ἀ “ ᾽ ,Ὁ. «“ Ἁ “Ὁ ςε ΄ 

Καὶ τότε μὲν ουτως εἐκοιμησησαν ὠμνῷ δὲ τή ἡμέρω 19 

ἀσέπεμσεν) Οαεϊΐξ, εἴ τηᾶγρο ϑιῖερῇ. 
ἔσεμσεν: ἀεἰπάς ὡς ΠηΔΙΡῸ ϑ5ῖερῇ. 

ϑεραπεύσετα.] ΡΟ ϑεραπευϑήσεσαι 
ἀϊξῖαπη ἐβξεοὶ εχ Ουεϊῇ. ἰοτιρίαγα 9ε- 
ρασπεύσοιτο, αυδτὴ ΠαᾶὈεὶ Εἴϊα ΠΔ ΓΠΔΥΡῸ 
ϑίερῇῃ. ργύὸ νυϊξαῖα ϑεραπεύοιτο. 86- 
ηυεπ8 ἕξουσι εἰάετῃ Οαεὶϊξ, εἰ ΠΡ τὶς 
Βτοάξοει ἀεθεΐωγ ῥτο ἔχοιεν. 

συγκατεσκήνου) δὶ συγκατασκηνοῦν 
εἴ ογπριος βιηιμὶ γεοίρογε 1: Ἰαδεγπαομία 
“μεὶ ἱεμίογία, ἴατῃ νείθοῦ, υὐ πηαὶα 
οοηἊα]τατη ἔμετις σαγοα ἱπἢ πηογατη : 
ᾳυοάῇ νο]αῖς ἀϊσεγα Χεπορῃ. α«ρἔρηπα- 
Μη εἰ αἀϊβγιδιίωπι ἰαῤεγηαομίς Ρὲεν- 
Μανιη οεγίμπι (αι Ἕονμη ἐπ μα τές 
ει λμ ἡμπόγη ζμ7εἐγν τὰτη ἀᾶ- 
νὰ σαί δαἀάϊ ἐεθυ ἔξ νἱάξιυτ. 
Βεά ἴῃ αἱὰ ργρροπιϊοηβ σὺν Π]Π1}5 
ΠΡ Θτγαὶϊ 5 ἕαϊς ἤος ἴῃ ἰοοο [}ΌτΆΓ1 8. 
1τὰ δηϊ πῇ συνεσεμελεῖσο εἰ ρτὸ ἤπη- 
Ρἰϊοε ἐπσεμελεῖσο, Οατὴ Γεααῖυγ σαρά- 
λαμβάνων συνεπιμελητὰς, 4αΔΠΟ“ὈΔΤΩ 
Αἰτογῖ, ἐσιμελησὰς ἤτηρὶοὸχ Πδρεῖ, 
Ἰ)εϊηάς συνεπίισονεῖν 1485 ἴῃ ἤτηΡΙ εχ 
ἐσιπονεῖν ταυϊαῖ, συ] Πα] ΌΔΙ ἴῃ 60 ἔτσι 
τηονεῖν (οτ ρτατη ἐχῆδί, 

Περσῶν σῶν ὁμοτ.) Ἦος οτάϊπε 
Θαεϊξ, ῬΠΠε]. εε ΑἸἰκοτῖ, νυϊσοὸ στῶν 
ὁμοτ. ἹΤερσῶν. 

συνεσγιπονεῖν ἐϑέλουσι] Οὐτὴ 50]48 εἴ 
ΡΗΠΕΙΡμΟ᾽ εἰ, ἐσησονεῖν : Τεα σοτ- 
Τεξίοῦ σύνεσ. ἔἴδοϊς, 819 ἴῃ ΒερΡ]. 
“ΤἸσεάξοτγη. ἰϊ. 9. ἀσιπσήσαντας ἐσιπονῆ- 
σαι εἰς ἑαδογὶ 7ωῆο «ἀγίσεγε μἱίτο, φμοά 
2οϊβμίατε: πέπο ῥοβῇ. Ιἴξτατὰ Πεὶ- 

Ἰεπίσοτυτη νῖ. 1, 4. Ρ. 339. ὅφαν 
ἐπιπονήσαντες ἀγαθόν σι τυράξωσιν οἱ 
σπτρατιῶσαι. Ψαϊρο ἀείποερα ἢϊς [ἀ- 
αυρΌδητγ νευρὰ καὶ ἀνεῖν, 466 {01}1- 
οεῖ εχ ϑυϊάα 'ἱπ νοσδῦμϊο ἀνεῖν ἰηΐ6- 
ταὶς Ζεαπα: ἰῃ Οαεϊξ, Ἰερίτατγ καὶ 
ἀνεῖν ἐθέλουσι. ὙὶΓ ἀοξῖαβ ἴῃ ΟΡΐδεν, 
Μιίςοε]]. ΒοΙξ. νοὶ]. ν. Ρ. 96. ϑυϊάεξα 
Ἰεξεοπεῖι ἰπ ἐθέλουσι καὶ ἄνειν τηυτϊατὶ 
νοϊυϊτ. Ὡς ἢρηϊβοβίϊοπε νογὺϊ ἰς5 
ΠΟ Ρίι5 Εχίτγισανι αυᾶτη Ζειηα. 
ΜΙΠῚ δρρεπάϊσαϊα νι άθεαγ [Ρατίᾶ, εἴ 
εχ {εαυεητ!θὰ5 οὐρα [ἰρταγ! οτίδ. 
Θυδτγα οὐ πὶ ΓΕ Ια αἷς. Εἰ τὶς. ᾿τεγαπι 1Ὁ- 
ἢ]}, ΄αὰ85 Ὡυ]ϊὸ τηοάο Πἰσ τοϊογαγὶ 
Ροῆε ργοῃυποῖανιϊ τ τ]ὰ 5 νἱτ, να ]ς- 
Κεηδεῦ δὰ ΗἩετγοάοίζαμῃ ᾿. 520. 

18. αὐτὸς Οπηῖτῖς οὐτῃ ΡῬΏΙ]εΪ, 
Οὐεϊῇ, εἰ ροιεῖ αρεῆξε : ἀεϊηάς ὅς καὶ 
εχ συεϊῇ, ἀρροίαϊς Ζευηα, ποη ἰΐεπὶ 
ΕἸοΠετ. ροῖεα [Ι͂ἄθτὰ ἰἰθεσ ἤδη οσηΐτ- 
ττ, ΠΟ Ἰηδρῖα. 

τοαρέλειπεν) [τὰ εχ ΑἸτοτῇ, νυἱρα- 
ἴυτη τυαρέλισεν Οοττεχὶ : πε], κασέ- 
λεῖστεν, ΠΟ καστέλισεν ησποά ἱπάδ τὸ- 
[ἐγ Ζεαης, σαὶ ἐξανύσοι ἀεϊπάς δχ εὸ 
το ἀβάϊο οὐπὶ ΨΥ εἸΚΙο. 

ϑερασπεύσοντας) [ἃ ουπι. αητῖπᾶ 
Ζευηδ. νυϊραῖατῃ ϑεραπεύοντας τεροχὶξ 
γνεῖκα. ϑεράποντας τείοτς ΓηδΙρῸ 
ϑῖερῃ. 

19. τῇ ἡμέρᾳ Αττὶσα]ατα Ταητίπᾶ 
οπιίταῖτ, ἀεῖϊπάε νυ]Ἱραϊατα τυάντας ΕΣ 
Ουεῖξ. πιυΐανις Ζευῆς. 

ΣΧ 



Ογτὰς (ἃ- 
ἀυῆος μὰ- 
ΤΩΔΠΙΕΓ 

τηοηεῖ οἴ 
τοε]οτᾶ 6 - 
ἄοοεῖ, ἢ- 
ΤΑῸΪ]α6 
ουπὶ πόνο 
δοίατῃ ἀθσςε μώστ ὄν. 

ὨοΙ͂65 ]οἱ- 

οἴἴωτ, 

20 πολεμίων δυνάμεως. 

306 ΟΥ̓ΒΙ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝΑ͂ 
2 »“ὦ"Ὕ᾽ Ν 527 ΝΕ 327) - ἢ 

κηρύξας συνιένῶι τῶν μὲν ὡλλων τοὺς ὠρχοντας, τοὺς δὲ 
« 9 Υ 

Καδουσίους ὥπαντας, ἔλεξε τοιάδε" 

ἸΑνδρες σύμμαχοι, ἀνκ)ρώπεινον τὸ γεγενημένον πάϑος. 

Τὸ γὰρ ἁμαρτάνειν ἀνϑιρώπους ὄντας, οὐδὲν, οἶμαι, ϑ᾽αυ- 
»,,. 7 " » Χ -“- ἰκφα ᾿ς 
Αξζιοι μέντοι γε ἐσμὲν τοῦ γεγενημένου πρώγ- 

3 »" Ε Ν ΄ »"ἭὋ ͵ 

ματος τούτου ἀπολαῦσωΐ τι ἀγωϑθὸν, τὸ μωϑεῖν, μῆποτε 
-“᾿ 5 δν Ὁ “67 " 5 ΄ “ ΄ξ-“ 

διωσπῶν ἀπὸ τοῦ ὅλου δύναμιν ἀσϑενεστέραν τῆς τῶν 
2 “γ᾽ 5 " « 3 

Καὶ οὐχὶ τουτ᾽, ξῷη, λέγω, ὡς οὐ 
Μ“, ΧΦ 7, 3} ψ ““ “ἢ ὃς ν δ. 

δέ, τῦοτε καὶ ἐλώσσονι ἔτι μόρίω ενώ, ὁποὺ ὧν δέη, ἤ γὺν 
ς 3 7, Ξ 3 ἅν ,, ς »" 

ὁ Καδούσιος ὠχετο ὡλλ ἥν τις κοινωσώμενος ὀρμώτα!ι 
»“, ε ἫὉ "»Ὁ" 93) , ΕῚ Ὁ» 53, ΕἾ ΩΨ 

τῷ ἱκανῷ βοηϑήσαι, ἔστι μὲν ἀπατηθήναι, ἔστι δὲ τῷ 
« ὩΖὮ ΕῚ 7 ἧς ΄' 57 ΄ 

ὑπομένοντι, ἐξαπατήσαντι τοὺς πολεμίους, ἄλλοσε τρέ- 
3 ον 2 2, 5» Χ 27) , » 

ψαι ἀπὸ τῶν ἐξεληλυϑότων' ἐστι δὲ, φλλὼ σαρεχοντώ 
»“Ἂ“ ΩΣ Ψ ΕῚ 7 ΄ 

πράγματα τοις πολεμίοις, τοις Φίλοις ἀσφάλειων παρέ- 

ἀνθρώπινον τὸ] Ψαϊξο ἱπιίεγίεγία τα 
μὲν οατῇ Ουεἶξ, οπιὶῆ. ἀεξεπάϊι, {εὰ 
ἱπερῖθ, Ζεὰηθ. ᾿ᾶπιηδνῖς ετίατῃ ἢε]- 
10] ἀρροῆιὰ ϑιθρῃ. εἴ 1 δοηοἱὶ. οἵ {8- 
68 τυάϑος, φθορά ἴῃ πεῖ, οοττε- 
ἕϊογ ἃάάϊάϊι. 

τυράγματος πούτου])͵ Ηος οτάϊηε 
Ουεϊῆ, γυ]ροὸ ἱπνεγταῦ : ἸάΘ ΠῚ οἴομαι 
Ὠδῦει. Αἰιτογῆπς [ἰὈεγ ἄξιον μέντοι 
γε ἡμῖν τοῦ γεγενημένου σ΄. πρ. ἀπολαῦ- 
σαι. ἀηάς νυϊφατατη ἄξιοι γε μέντοι 
οοτγαχὶ. ϑοῖο ὅταν γε μὴν αἰοσὶ ; [εὰ 
γε μένσον ἀοηάστα ταρεγξ της] πὶ. 
Νες ἱπερῖβ ἄξιον ἡμῶν ἀϊοϊταγ. δ8:ς 
εηἰπὶ ἴῃ ΑΠπΔΡΔ ᾿ϊ. 3, 24. ὡς οὐκ 

ἄξιον εἴη βασιλεῖ. Μαϊραία ἢπ,}}}5 εἢ 

ἀϊξχιομὶ 111 δίκαιός εἰμι εἰπεῖν εἴ ἢτηϊ- 
Ἰιθα5. 

2ο. καὶ οὐχὶ) [τὰ Τυπτίηα, ΑἸτοτῇ, 
ϑίερῃ. Νερατιοηθ ΑἸάϊηα οπηϊδει. 
καὶ οὐ εἴὰ ἴῃ Θπε]ῇ. 

ὡς οὐ δεῖ ] Ουεϊᾷ, σοττγεξλογὶ5. τηᾶπὰ 
ὡς οὐ δὴ [(στ᾽ρίαυτη Ὠᾶρεῖ, ΑἸάϊπα 
οὐδ᾽ εἴ. 1απιηὰ οὐχὶ δὴ αὖ ΑἸτοτῇ, ἴῃ 
αυο (ςᾳαϊτωτ: καὶ εἴτι ἐλάσσονι-ἰένσι 

ὁπότ᾽ ἂν δέη. Ετίαπη ππτὶηᾶ ὁπόταν 
ἀαῖ;: Ουεϊῇ, ἰένα, που ὧν δέη, Δἀὰ μο- 
είῳ ἰμτε!τςς ἅμα νεὶ σὺν, αὐ ἰηΐξτα νἱ. 
χ, 22. 

ἀλλ᾽ ἢ»] Ομεὶῖ. ἀλλ᾽ ἐάν, ἀεϊπάς 

κινούμενος ΠΔὈεϊ οὐτὰ Εαάά. Ἀγ. εἰ ΑἸ- 
τοτῇ, αυοά Βτοάξδθιιβ 'π κϑδινούμενος 
ΤηυἴΑγὶ 70ΠΠιὸὶ: ααοὰ ὃχ Βοάϊ. οὰπὶ 
ϑίερῃαπο ργοραᾶνὶξ Ζϑαπθ. κοινωνού- 
μέένος ἀεάϊξ [Πηρτ. σὰσπὶ ἢ τὶς Οδθτ. 
ψετγάπι Ἰοξεοηετῃ τἀ αϊάϊ εἰἰατὰ ῬΗ1]- 
εἰρῇαβ. Βααυϊάεπι οὰπὶ ΜΙ Ώτεῖο τε πὶ- 
Ρὰ5 τηυΐαν!. 

ἔστι μὲν ἀπατηϑῆνα. Ῥοΐεβ ἱπήεγς 
ἀμ αὐέγγαγε εἰ ἐκοάεγε ας, φηὶ 
λον τρηρνμαάφη! τρβάϊαγι σοσίαδαὶ. 
ΑΙ “το, Λὶ τα αοροϊάοτὶ!, ῥολεὲ ἡαηποσι 
αμκιἠίμηπ ἐχΈΥΟΙ 5), φοῖ γοπαη ί, {ῥε- 
γαγέ. Ἦος εἴ : ἔστι δὲ τῷ ὑπορμέ- 
νον ἐξαπατήσαντι--- σαρέχειν. (οη- 
ττὰ ΝΥ εἰκα ρυϊτανὶῖ ΡῈΓ ἈΠΑΡΠΟΙΆΠ, 
σοῦ ἔσσι ἀϊνετίος τηοάοβ δπηππγεγατὶ, 
4υϊθὰ5 ρᾶγνα ΠΙΔΠῸΒ ἃ ΤΟΌΟΓΕ Εχϑσοὶ- 
ἴὰ5 {ε]απέϊα ἤπα ρεγίσυϊο ίὰο Ποῆὶ- 
Ὀϊ5 ἀατηθπυτη ἱπέίεγγε ροῦῆι. [Ιτἀ4υς 
ΟΠΊΠ65 Ἰηϊοτγργεῖεβ [επί Ἰοοὶ ἀθετγαῖε 
δῇ γγηανὶτ, εἰ Ἰοουτη ἱρίατη τηδποῦτη 
Ρτοπυποϊανιῖ. ἘΒτγοάδθις δἰ πὶ ετγᾶ- 
νἱῖ, αἱ δὰ τῷ ἱκανῷ ᾿πι6}} !}δεηά πὰ 
σοηίεραϊῖ εἢξ μορίῳ. 

ἐξαπατήσαντι) ΤΛΌετ Βτοάϑοὶ ἐξαρσά- 
σαντι. ϑεααδηϑ ἐξαρτήσετωι ῬΠΠ]ΕΙΡ 5 
νετγῖῖς (ρα πεσεῤτγ αἰγιμςς ἴοτια ἐξαν» 
ξήσιται Ἰεξεης. 



Ι1ΒΕΒ Υ. ΟΑΡ. ΤΥ. 30. 

χειν. 
2 ͵7 ο Ἢ ς 2 ὯΝ Ἂς 5 

ἐξαρτήσετωι τῆς ἰσχύος" ὁ δὲ ἀπεληλυϑὼς μὴ ἀνώκοι- 

- 5.,Ἱ ες Ἂ 3 ΄ 3 3 

Καὶ οὕτω μὲν οὐδ᾽ ὁ χωρὶς ὧν ὠπεσται, ὡλλ 

,7ὕ .“ ἄπ. ΞΕ 55 7 7 ΝΣ ΟΝ. 9 7: 
γωσώμενος, ὅπου ἂν ἢ, οὐδὲν τι διάφορον πάσχει, ἢ εἰ μό- 

με 7 ᾽ ᾽ Ν 3, Ἕ Ν 

γος ἐστρατεύετο. ᾿Αλλ᾽ ἀντὶ μὲν τούτου, ἔφη, ἣν Θεὸς 21 
΄͵ ᾽ Ἂ, 3 3 7 ϑέλη, ἀμυνούμεϑω τοὺς «πολεμίους οὐκ εἰς μωκράν. 

ΓῚ ἀ ἊΝ ἃς 7] 5 ΄ 57 ς "“" 3 Ἂς 9} 

Αλλ᾽ ἐπειδὰν τάχιστα ἀριστήσητε, ὄξω ὑμᾶς ἐγὼ, ἔνϑω 
Ν »“ ΕῚ ΄ ε ἣΝ 7 ἧς τὸ αρῶγμώ ἐγένετο" καὶ ἅμα μὲν ϑώψομεν τοὺς τελευ- 
͵ ε ν 7 “" υ», 9, τήσαντως, ἅμω δὲ δείζομεν τοῖς πολεμίοις, ἔνϑω κρω- 

Ὁ 5 »"ἢ» 3, 4 ἣν ἽΝ 

τήσωι νομίζουσιν, ἐνταῦϑω ὥλλους αὐτῶν κρείττους, ἣν 
ΚΣ Ν ΄ ν᾿ ἡ οἷν 7 «Δ 7 εν 

εὸς Θέλη' [καὶ ὅπως γε μηδὲ τὸ χωρίον ἡδέως ὁρωσῚν, 
9] ἡ: ε ἊὉ ς ᾿ 7 ᾿. ἊΝ Χ Ν 9 

ἔνθα κατέκαινον ἡμῶν τοὺς συμμάχους" ] ἣν δὲ μὴ ἀντε- 
ἕ ἃ “Ὃν .νϑ ΄ ῳ Ν 

πεζίωσι, υκαιύσομεν αὐτῶν τὰς κώμας, καὶ δηώσομεν Τὴν 

χώραν" ἵνα μὴ, ἃ 
7 Α. 

ἀλλὼ τὼ ἑαυτῶν κακὼ Δ εώμενοι ἀνιῶνται. 

ἡμᾶς ἐποίησαν ὁρώντες, εὐφραίνωνται, 

Οἱ μὲν οὖν 22 

οὐδ᾽ ὁ χωρὶς Θε]ξ, τη8}ε οὐδὲ χωρίς. 
ϑεά ἴάεπιὶ ἀεϊηάς νετὰπὶ ἰδδξ οπεπὶ 
ΡΓῸ νυἱρατὶ ἐπελθὼν ἀεάϊς, [τ ρτξ- 
οεἴπι σῶν ἐξεληλυϑότων. 

ὅπου ἄν 2] Οαεῖῇ, ὅπον ἄν εἴη Ὠαθεῖ 
εὦ ἃ οοτγεέϊογα ἴῃ τηᾶγρίης ΔΔ6 τ : 
εἰ ροῆμπηι αρεῆε, Τ)εϊηάς οὐδὲν διά-- 
φόρον Ουε]ξ, οὐδέν τι διάφορόν τι ΑἹἸ- 
τοι, 

21. ἢν Θεὸς} Ουεϊξ, ἐὰν Θεός, [ὲ- 
ηυεηβ τάχιστα οτηϊῆι ΑἸτοτῇ, 

ἄξω----ἰγὼ) Ουεϊῇ. ἔξω οὐ! ἐγὼ : 
ἴξὰ ςσοτγεέϊοσ ἄξω ἠεάϊτ, 

νομίζουσιν] ΟεἸξ, 4. Ρτίπια τηδᾶπὶὶ 
Ὠδθει νοροίσουσιν, ἀεϊηάς κρείτιπονας 

δαητπᾶ. 
- καὶ ὅπως--ςσυμμάχους} Τητε]]!ραπξ 
πυοιήσομοεν Δὰϊ τη! νερὰ ἃπῖα 
δος.  ειίκε δάάϊ: κί νεγα λαῤεπί. 
ἴῃ ΠΙΌτὶβ 11] νατϊεῖαιῖς ταρει Ὁ Γ, 

"ΠΙΠ ααοά. ἡδέως ἴῃ Τππίϊπα ἀδεῇ, εἰ 
ἀπέκτεινον ἴῃ Οπε]ῇ, ΡῖῸ κατέκχαινον, 

- ΜΙΏΙ Ἰοοὰβ. ἢϊος να]άε ρεταγθαῖυβ ἃ 
Ἰρτγαγὶῖὶβ εθὲ νϊάεταγ, εἰ νεγθα ρῥτεθ- 
ἴοτιρῖα, ρᾶγῖϊπι νἹτ οί ΔὉ ἰηϊ το, ἴα 0 
ἴοοο πτοία ἐπεταπί. βεπὶ ρμεῆδπὶ 
σαυτῇ νψοθογαπὶ ογαϊηθ ρογσθηςβαγη8. 
Θυδ Ὧπεὶ 114 τηαῖα, ααϊθα5. αβξοε- 
τᾷηςτ Αὔγτὶ δάσος, αυοτατηαὰεξ 
δαίρεξϊα ἀε]εξιατὶ ροταϊῆεπε ὃ (δάδ- 
γψεῖὰ τποττυοσὰπιὶ Οαἀυπογατγα ἴῃ οἀπι- 

Ρο τεϊ δῖα. Ηθο ἱρίταγ Γερυϊίαταβ εξ 
ΓαὈ]αῖατγαβ εχ οου] 15 Ὠοϊιίατῃ εἐρτεα!- 
ἴαγ Ογτὰβ οὰπὶ [υ]5, Ππχα]α]πα Ποῆὶ- 
Ὀὰ5 Ρυρπαᾶηαάϊ οσοαῆοπεπὶ οβετῖ. 
Θαυδτη πἰῇ ἀειγεξϊαγεηῖ, Οὐτὰβ [6 [ὰ- 
Ρεπογετα ἔογε σοηδπάεθαι, Ηθὸς υἵ- 
46 δὰ ἤν ϑεὸς ϑέλῃ Ῥεπς Βαρεηΐϊ ἴπ 
Βτβθοῖθ. ϑοααϊΐαγ πῦπο Οταῖο ἴὰτ- 
Ῥαΐᾶ, αὐ ταῦτ ογάο ἀεγηοηῆτσδὈϊξ. 
Θυοάῇ επὶπι Ποίϊτε8 δά ραρβῃᾶπι ρτο- 
νοσαδῖὶ εχῖγα ποϊποτιηΐ, τὰ γα ταρίοπεπι 
(ε ἀεναϊαϊατγατη εἴ ρᾶροβ ἱποθηΐαγα πα 
ἀεπιποῖαῖ Οὐγαὰβ, Ω6 πιοτίπογαση (δ- 
ἀυποῦαπὶ 1ἢ σαπῆρο ταϊϊξϊοτα πη δἵ- 
Ρεέϊα ποῦ πιοάο πο ἀεϊεέϊεηΐατ, 
[εἀ Ἰρῆμ5 οἰᾶτῃ ἰοοὶ, Ὁ Οδάσπος 
ἱἹπιογίθβοεγαηϊ, νἱΐα δηρᾶηῖασ οἱ ἄο- 
Ἰεαπῖ, [ρἰτὰγ νεγθᾶ ργε τρία ὰ8πὶ 
ἀετηυπιὶ νι Πᾶρεθαηΐ εἰ εχίεγεηϊ, 
ῃ Ροβτοπιο Ιοσο ΘΟ] πίαΓ πος. ἔεγα 
οἵάϊπε : κρείσπους, ἣν Θεὸς ϑέλῃ' ἣν δὲ 
μὴ ἀντεπεξίωσι, καύσομεν---ἀνιώνται, καὶ 

ὅπως γε μιηδὲττ-- σοὺς συμμάχους. ἴηῖε- 
τὶ {εο] αἹ], αιιδὲ Πα ροῇτα ἰδέϊογεπι 
τα ΓΌαΓο ροβμηι, 

ἢν δὲ μὴ) Ουεο]ῇ, ἐὼν δὲ μή, ϑεαυξηβ 
μη γά δι οἵ δηώσομεν εκ Εαάά. Βτγὶ. εἴ 
(Δ. εἰ Οοάϊοε Βοα], τεοερὶς Ζευπε 
ἐπτν καύσωμμεν, δηώσωμεν. 

ἵνα μὴ---εὐφραίνωνται] Ὠε Πῖ5 ἐπ. 
τεητίατηῃ δηῖεᾶ αἀἰϊχί, 

χω 



3 ,, Ἃ 3 ε Ψ, 

43 ὠριστησήῆτε, πέμψνατε πρὸς ἐμὲ τὸν αἱρεϑέντω. 

24 
Ῥαδυτῃ 

λο8 ΟΥ̓ΒΙ ῬΙΒΟΙΡΙΙΝΩ͂ 
35) 97 9 ρο 52 ς »“β" Ὡν ,ὕὔ 

ὠλλοι, εἰρη ὠὡρίιστῶτε ἰόντες". υμεις δὲ, ῶ Καδούσιοι, 

τῦρῶτον μὲν ἀπελθόντες ἄρχοντα ὑμῶν αὐτῶν ἕλεσϑε, 

ἥπερ "Ἂν νόμος, ὅστις ὑμῶν ἐπιμελήσεται σὺν τοῖς Θεόις 

καὶ σὺν ἡμῖν, ἥν τι προσ δέησ!9 ε᾿ ἐπειδὰν δὲ ἕλησθε καὶ 
τ ᾿ 

Οἱ μεν 
Ἐν ᾿»ἢ 93) « Ὰ “᾿ Ψ ν » “7 Ἂς 7 

ἣ ταῦτω ἔπρωξαν" ὁ δὲ Κῦρος, ἐπεὶ ἐξήγαγε τὸ στρά- 

τευμῶ, κατέστησεν εἰς τάξιν τὸν ἡρημένον ὑπὸ των Κα- 
᾽ Ρ Μ -“ 37) Ἂς τς 

δουσίων, καὶ ἐκέλευσε πλησίον αὐτοῦ ἄγειν τὴν τάξιν, 
4“ " Ν Ψ » "ἐς ἥμν "7 
ὁπῶς, ἔφη, ἥν δυνώμεθα, ἀνωκγαῤῥύνωμεν τοὺς ἄνδρας. 

«“ Ν ΕῚ » 3 Ν πο 

Οὕτω δὴ ἐπορεύοντο" καὶ ἐλθόντες ἔθαπτον μὲν τοὺς 
5» Δ, ͵7 Ὰ Ἁ “ 

Καδουσίους, ἐδήουν δὲ τὴν χώραν. ἹΠοιήσαντες δὲ ταῦτα, 
ΕἸ »“ Ἂς 5 ͵΄, ᾽ ο»“» ᾿ 3) 7 

ἀπῆλθον, τῶ ἐπιτήδεια ἐκ τῆς πολεμίας ἔχοντες, τωώλι 
3 Ν᾿, 

εἰς τήν Γαδάτα. 
᾽ ͵ - .“ « Ν Ά, 7 “4 
Ἐννοησως ΙΗ τί οι ρος αὐτὸν ἀφεστηκότες, οντ ες 

Σ ὁ »Ὅ“ »“» 7) Ἀ Ν ἈΝ ἣν ἃ, 

ταί ΠΑΝ σαν πρήροοὰ κακως πιείσοντωι, ὧν μὴ αὐτος ἀεὶ 
ἀε Ρᾶτοεη- 
ἄἀο δρτῖοο- 
}}9. 

᾽ 7 
“δεργατας. 

“ »“ δι ᾽ 7 7ὔ 

παρῇ, οὕτως, ὅσους τε τῶν ΘΠ ΒΟΎΙ ἀφι, καὶ τούτους 

ἐκέλευε λέγειν τῷ ̓ Ασσυρίῳ, καὶ αὐτὸς κήρυκα ἔπεμψε 

πρὸς αὐτὸν, λέγοντα ταῦτα, ὅτι ἕτοιμος εἰη τοὺς ἐργαζο- 
" Ν “ » ὦ Ἂς 5 » ᾽ »»-ἤ ἥ 

μένους τὴν γῆν ἐῶν, καὶ μὴ ἀδικεῖν, εἰ καὶ ἐκεῖνος [βού- 
»."» : » Ὁ 9 Ἂν » Ν , Ἢ 5 ΄ 

λοιτο ἐῶν ἐργοιζεσιῖαι τοὺς τῶν ὥρος αὔτον αῷεστηκότων 
͵ » ΠΝ Ἁ ἿΝ εν 7) 

Καίτοι, ἐῷη, σὺ μὲν, ἥν καὶ δύνη κωλύειν, 

22. σὺν ἡμῖν) Ζευαηίαπδ σὺν ὑμῖν Ὠδ- 
Ὦςῖ, ἀεϊπάε ἂν τι προσδεήσεσϑιε. Ουε!, 
Φιυητ πα τυροσδίησϑε' καὶ ἀριστήσαντες 

πίμψατε. ΑἸτοτῖ, προσδέησϑε καὶ ἀφι- 
στήσητε. Ουεὶῖ, ροῆεα πρός με. 

23. ἐσεὶ ἐξηγ.} [τὰ σα αὶ Οαε], ([οτὶς- 
ΡΙ μὑτὸ ἐπεδή. δεοάδπη ςῖ ῬῃηΠεΙρῦο 
ἃυξίοτα σοραΐᾶπὶ καὶ ναΐσο δηῖς κα- 
τίστησεν ροϊιίαπι, τειγαχίς Ζευπε: 
ἰάεπι ἀν δυνώμκεϑα εχ (εξ, ἀςάϊι. 

ἴϑαστον μὲν] ΟυεἸῇ. μὲν πιᾶὶς οτη]- 
Ὧι, Μετθὰ τὰ ἐσιτήδεια---ἔγγοντες ἀε- 
στηοηῆἤγαπε ουτάτη, 4 ἀβτατη σδάδ- 
ἴξΕ ὁπχηεπὶ εἴ ἀϊτιοηστ ᾿ητεστατῃ αἵ- 
αὺς 1Π|ερΊ τὴ ἴεγνατε τὰ άπῖς Ογτγαβ. 

24. ἄν μὴ---ἀεὶ)ὴ Ταμπτίηα οὐπὶ ΛΙ]- 
ἴτοτῇ, ἤν μὴ οπιο ἀεί, ΑἸά, αἰεὶ ἀςἀϊς 
ςυὰπιὶ ϑιερὮ. οἵ ᾿πεοῃοὶ]. 

ἀφίῃ) ΜΙπὶ τεπιρὰβ εἰ ἔοτγηδ πιο- 
νεηῖ Ταἰριςϊοηεπὶ νεῖ, ἀφίει γηδ) τὴ 
εαυϊάετῃ. ἀεϊηάς ἐκέλευσε εχ Οπεϊΐ. 
ἀεάϊτ Ζεαπε οὗ δα δ η5 ἔπεμψε. 8εά 
ΥΝ εἴἴΚε ἐκέλενε ἱπιογργειδῖαγ ἀς σὲ (ω- 
με ιᾶῆῖα εἰ οορηπμαία, ἔσεμψε ἐς 
πιεί βαξὶα. 

λέγοντα) Ουε!ῇ, ταῦτα λέγων. ΑἹ- 
τοτῇ, οπηϊῆς ταῦσα, 

ὅχοιμος εἴη) ἕ!ος ογάϊης Ουο]ῇ. δηῖς 
Ζειαηϊατῃ εγαὶ ἕσοιμος εἴη ἐὰν τοὺς εἴς, 
408 ΠῈ (στὶρταγατη γενοοᾶνῖ εἶκε. 

εἰ καὶ] “αητῖπηᾷ καὶ οπιϊῆξ; αἀεἰηάς 
τυρὸς ἰαυπὸν “σαε!ξ, 

2,5. κἢν καὶ] Ουεϊέ. ἂν »αὶ---τινὰς 
κωλύεις.-ττὶστι χώρα-τιτσολλήν σοι χιώ- 
ραν ΟΥΩΠἶΟ ἀπῖς σοι νυ] ζατὶ ἄν. 
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᾿ς, Ἂς 7 -ΝΝ 7 Ε πᾺΡ ὁ Ἄν Ν 

ολίγους τινὼς κωλύσεις" (ὀλίγη γὰρ ἐστι γη ἡ τῶν πρὸς 
ἐ ἐ ἀῷεστ 7 ) » τὰν δὲ Ἀλὴ "ὔ δα να ἢ ἯΣ γα 
εμ ἠκότων) ἐγὼ δὲ ολλήν ἂν σοι γὴν εωήν ἐνεβ 

ἂν Ξ » Χ Ν »ὝἭἪ “Ἢ Ν Ἂ ΥΝ ͵ 

γον εἰνωι. ἘἙὶς δὲ τὴν τοῦ καρπου κομιδὴν, ἦν μὲν ὥολε- 
Ι εἰ ὝΡΙΣ. » ϑ' 2 ΓΝ Ν πρϑ 

μος ἡ, ὁ ἐπικρώτων, οἰμῶι, κωρπώσεται" ἥν δὲ εἰρήνη 
΄ , Ὁ» . ἂν .“ 7) ΝῚ ΄ ἿΝ »“Ψ. 5 "-" 

γένηται, δῆλον, εῷη, ὁτει σύ. ἪΝν μέντοι τις ἡ τῶν ἐμῶν 
.“ ἐν" ἈΝ »“»Ὰ “ 3 ͵7ὔ » ς 
ὁπλώ ἀντωίρηταί σοί, ἢ τῶν σῶν ἐμοὶ, τούτους, ἔφη, ὡς 
Ν ᾿ ΄ 9 ς.}}»2 ᾿ ᾿', Ἂς 3 χ' ὧν δυνώμεϑα, ἑκάτεροι ἀμυνούμεθα. ὙΤαῦτω ἐπιστεί- 26 

ῆρι ΄ » ΗΝ ς 9 7 μὲ ᾿ ἍΓ 

.λῶς τῷ κήρυκι ἀπέπεμπστεν. Οἱ δὲ Ἀσσύριοι, ἐγτεὶ ἤκου-- 
»ὝἪ 7) » ͵΄ Ν φῇ σαν ταῦτω, τυάντω ἐποίουν ταείϑοντες τὸν βωσιλέω συγ- 

χωρήσαι τὠῦτω, καὶ ὁτισμικρότατον τοῦ πηολέμου λιπεῖν. 
Ὡς τὰ ΄ ὠδ , ἵν ας, φῦ 7 

Καὶ ὁ Ασσυριος μέντοι, εἰτε ὑπὸ των ομοζφύλων πεισθεὶς, 27 
ΕΣ Ν Ἀν τὰς “ Ἂ ἕ - ἣν 

εἶτε καὶ αὐτὸς οὕτω βουληθεὶς, συνήνεσε ταῦτα καὶ 
-, Ὁ »"» »“- Ἃ 2 υὐ Γ, Ὁ 

ἐγένοντο συνθήκαι, τόὶς μὲν ἐργαζομένοις εἰρήνήν εἰνῶ!, 
-Ὁ ΓΙ »"" Ἁ Ν “ὦν 

τοῖς δὶ ὁπλοζφόροις πόλεμον. Ταῦτω μὲν δὴ ταερὶ τῶν 28 
3 » “ἃ ς “" Χ ΄ Ὁ “ 

ἐργατων διεπέπρακτο ὁ Κυρος᾽ τῶς μέντοι νομμῶς τῶν 
58 » ᾿ « "» 4 ΄ 

κτήνων τοὺς μὲν ἑαυτοῦ Φίλους ἐκέλευσε κατωϑέσϑαι, 
9 Ρ᾽ ᾽ »“ε »" τ , ἣν Χ "»" 

εἰ βούλοιντο, ἐν τή εαὐτῶν ἐπικρωτείου" τὴν δὲ τῶν πολε- 

Εἰς δὲ σὴν] Οατηετγδγίιβ νεγιϊξ : φωο 
ἐειῤῥογε αμίεηι ζγμρες ῥέγοιρι (οἱο». 
ΜιΗὶ εἰς Πρηϊδοαγα νἱάδταγ γε αὐ 
ἡπεϑῆς ἐεπῤμς. 

ἢν μὲν) Εχ Ουεϊξ, ἴογ ἀείηςερβ ἐὼν 
ἀεάϊτ Ζευπε. 

ἐπικρατῶν) ἴϊὰ δα ἰἰὈτὶ5 Βιοήθιϊ, 
Ουε!ῇ. εἰ πιᾶῖρίηο ϑδίθρῃ. [οτὶρῆϊς 
Ζευπα. Απῖεα ἔαϊξ κρατῶν μέν. {εὰ 
Αἰτοτῇ. μὲν ογῖτς. Εχ ᾿ΠᾺἀθπ ἰιῖ- 
Ὀτὶ5, ΡΒῃιεῖρῃο, 1μεἰἀεπῇ ἀραὰ Ου- 
ἀεπάοτριυτῃ δὰ Τδποπιδπὶ Ρ. 544. εἴ 
ΑἸιογῆπο ἀαπέξϊατῃ εἴ (εααξη5 καρπώ- 
σιτῶι ὕΤῸ κομίσεται. 

γένηται) Ουεῖῇ. οὐ ο ἤοσ νεγθοὸ 
οταῖϊοηΐβ τος σοποϊηϊταίοιη. Νὰ- 
πιετοῆυςβ νεέτοὸ εἷξ φαοα οὐτὴ Ζειηϊο 
Δ 60 τεοερὶ. ασυδπὶ νυ]δάϊμμη δηλον- 
ότι σὺ, ἔφη, ηυοά τενοσανὶς ΝΝ εἸκα. 
(είεταπι ρέϊαπι ἐρταρί τη ἂς ρᾶτ- 
οαπάο ἃρτίοο  β ἰπίθι ἀγηγὰ νϑγῸ 5. [4]- 
τεσ τταπῆδιαπι ἕαϊς ἰπ ἔοξααβ ἰξία τα 
πίε Απηδγίσαποβ οοϊοῦοβ εἴ τερεπὶ 
Βοτυΐηε τηαχίπλυτα Ετιἀεείσατῃ [1. 
Ὠϊῇ ἰαϊϊοι. Μοῖελ ἱπάογαπλ ουη- 

ἄδπι σοπηπηθπγοσανὶς Πιοάογυς ᾿ἰῦτο 
αἰτογο ὈΙὈ] οἴῃ δορο. 

ὅσλα} ῬΠΠΕΙρυ9. ὁσλισῶν νοτίϊξ, 

αυοά ᾿πάδ τεΐδτι τηᾶτρο ϑίερῃ. ἀοϊπαάς 
ἀνταιρήσεται ἡ απτῖηᾶ. 

26. ἐπέπεμσεν) Εχ Ουεῖξ, εἰ ΡΠ1]- 
εἰ. ἔσεροψεν αὐσὸν ἀδάϊτ Ζειπε : ὠπϑ- 
σερψεν ὟΝ εἰκε ταοϊτὰ5 ρΡοίαϊ. 

ἐπεὶ ἤκουσαν) Ἐχ Ουεϊῇ, ὡς ἤκουσαν 
ἀεάϊε Ζεαπε : ἀεϊπάς πιᾶγρο 516 ρἢ. 
τείετί τσάντα, ἐπεπίϑοντό σε. τα συεῖξ, 
οὰαπὰ ΡΏ116]. τσάντα, ἐσέσπειϑόν σε. Μα- 
τοῖς εχ ἰἰ τῖβ ποίοϊο χαϊδυ5 ἐπήνουν 
ἰϊαῖα πὶ ργοθανὶτ, ἀεῖηα6 ὅτι εἰς μεικρό- 
σατον Οεὶξ, 

27. εἴσε ὑπὸ] Ἐχ Ἰἰῦτο Βτοάφι ἐξ 
Ουεϊῇ. εἴτε καὶ ὑπὸ τεοδρὶς Ζεαπε. 

,χὃ. διεπέπρακτο) Νετῦυτη ροῆ δὺ 
παῖ ροηῖς πε}, νομοὰς καηνῶν αἰοϊϊζ 
δτερεβ ρΡεοογαπὶ ἃιιηθπίογασηααε ρΡαΐ- 
σεῃτίατη. 

εἰ βούλοιντο) Το (οοσϊοταπι 
Ῥαστηῆι ἀγγηξηΐα εἴ ρεοογὰ ἔὰα σοη- 
ρτερᾶγα ἴῃ τερίοποη Ογγίὶ Ἀγγηβ οΟ- 
οαραίλτῃ ἰδίας αὐδῇ ἴῃ ἰοοο ἰυΐο 

ἈΠ 
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7, ΧΙ ὩΣ εὐνὴν , “  ε ἴων 

μίων λείαν ἥγον, ὁπόϑεν δύνωιντο, ὅπως εἴη ἡ στρωτεῖώ 
δ ως Ψ ε Ν Ν 7 « 4... 
ἡθίων τοις συμμάχοις. Οἱ μεν γῶρ κίνδυνοι οἱ αὐτοὶ, 

Ν ὙΨ “Ὁ 7 ΝΡ ο 7 « 3 “Ἢ 
καὶ ἄνευ τοὺ λωμβάνειν τὼ ἐπιτήδειω" ἡ δὲ ἐκ τῶν σο- 

ν ἸΔωΣΣ “νὼ.. Δ, Ὅς. ων «φῶ Δοδο“π νι. «δου να οὐδ "3.6... «ὅν 

Ζ Ν » ΝΝ Ψ 95 4 
λεμίων τροζη κουζοτερων τήν στρωτείῶν ἐδόκει σαρεχειν. 

Ν ἣ ἐ "»Ξὦ»-“᾽ 37 « 9 Ν. ἫΝ 

Ἐ1 22. Ἐπεὶ δὲ παρεσκευάζετο ὁ Κύρος ἤδὴ ὡς ἀπιὼν, τϑαρήν 
Οδάδίαβ τα- Ῥ ἂν Ν » ΄ 
ὑοῦ ῳ ῶ Γωδάτως, ὠὡλλώ τε δῶρα πάολλὼ καὶ «ταντοϊώ Φέρων 
Ῥγϑᾷ Τα 10 ἊΝ, 9.0.0 ς ΕΝ 3 3 7 «“ δ. 

οἰιπὶ οχεγοῖ- ἡ ουὶ οὐὝΩν, ὡς ὡν ἐξ οἴκου μεγώλου, καὶ ἵππους δὲ ἡγ4 
τὰ Ογτὶ ρτο- 
δοιτοἰταγ. 

΄Νς 3 Ζ "»" ε ΓΕΑ, ὡζ »" Ε] ͵΄ 

πολλοὺς ἀφελόμενος τῶν εαὐὑτου ἱππέων, οἷς ἡπίιστήκει 
Π φ-- Ἶ τὶ 

Ὡς δὲ ἐπλησίασεν, ἔλεξεν ὧδε" 
ὯὮ, ῶ “᾿Ο ὧκ 9 εἾ »Ξ“οΨ διὰ ΕἸ “᾿ ΄ 

υρε, νυν μὲν σοὶ ἐγω ταύτῶω Φιθωμι ἐν τῶ σαρόντι, 
τ “ἭΣ 5.. “(Αὦὐ ϑϑς ἐξ "4 ΕῚ ! 

κωι χρω αὑτοις, ἐῶν δέη τι. νόμιζε δὶ, ἐῷη, καὶ τώλλω 

Ἂς - Ε] ͵ 

80 διὼ τὴν ἐπιβουλήν. 

ἁεροπεῖδ, καταϑέσϑθαι, σὰπὶ ἰπίεγεα 
Ποῆιίμαπι ἀιπγεηία πάϊς σοπΊρΕ]}}]6- 
ΘΠ εἰ ργάθ ἴοσο Παρθεγεπίαυγ. 
γεῖκε {επίεπίϊαπη Ἰἰοοὶ πᾶπο εΠἘ 
Ῥαϊαθαῖ: πὸ ριον 1’ μα φμίγας 
Ἅἰοπε ῥα οεγεί, τόσα δα γὲς δο77-- 
γημτῖς ᾿αδεογομγ ; ΘΜ ἐπ λοιέῖσο ῥγο- 
γαΐομε μπᾶ φείζγμε ῥοίίεί ῥεσμαάός αὐϊ- 
σεγεί : Ἰ)εϊπάε ἤ βούλοιντο Ἰορὶ πχε] 5 
οεηίεθαῖ, φία γαϊΐοπς σεἰδοηί, τα, 6. 
Παησ ἴῃ Οδάδίθδο τερίοηα ἃρτοβ δή 
ὉΠῸ ΠΔ ρεσαδτ τη σοποοτγάϊδε {εγνδη- 
ἄδο σαυία, ᾿ηἴογ (6 αἰγὶ αετγεηϊ, αἰϊο 
τε πὶ τε ροῖα ἴῃ Οδαά 115, εἰ ἢς ροτ- 
ΤΩ, 

σὴν δὲ σῶν] [π ΟΕ]. σὴν μέντοι σῶν, 
Ταρτα {οτὶρίο δέ. ἀεϊπάε ἡ σῶν τσολ. 
λεία ἴαπιὶ αγηιερία 14 οι ίμηι ἀρτὶς 
αφοιεῖς ῥαϊαρία. [π᾿ ΑἸτοτί. ἀεῖπάς 
δύνατο εἴ, [εὰ σοττγεξζου ᾿Ἰτογαπὶ νυ 
Ταρτγα δάάϊάϊε. Τιβοόποὶαν!! σοπ]εξὶα- 
ΤΆΤΩη ἄγειν σοΥ ρα πε5 ορετοίς τε]εοὶζ 
Ζεαπε : νέγατῃ πο νἱαϊξ ἰβαυεη5 δύ- 
γδίίνσο ἨὨᾺ}]Δ ταῖΐοηε σοηοι! ατὶ ρΡοῆξ 
απ ἦγον, [εἀ εξ ἀεῦετε ἐδύναντο. 

ὅπως εἴη] Ουε!ῇ. ὅσως ῆ ἡ στροσιά. 

ϑεά τεέϊε 14π| δἰΐετα ϑίερῆδηιὶ εαϊτο 
στρατεία ἀεάϊτ οὰπὶ ΡὨΐ]εὶ, (ΑπΠΊοΓ. 
Βοαϊ. 

οἱ αὐτοὶ] Οδπγεγαγίιια ν γι ; 2:17] 
2εγῖσμία «ἄγ φαάεηι πο εἴϊαπι ῥαγαπαο 
πεσε[ζαγία, σΟΥ, ΑΜ ἀπε 7 φὰς λοι- 
ὅμε (μῤῥείεγε, {ποι ογεπι ταὶ ἐϊέίανη τοά- 
“ἰεγε υἱάεῤαίμγ, Μυϊῖο πηᾶρὶβ ἃ νεῖ- 
ἈΠ τεοεαῖϊε νοτῆο ΗυτςοΒιηἰοη πᾶ : 
πα ἐαηιο σογπηποαΐμς ῥαγαγείων πμὶ- 
ἦμδ, ἕαγπεπ ἐαιΐει ῥεγισμία ῥγοῤοβία 
δγαπί : αἱ τη ϊηαε ἰσνίοτεπι εἤσογε υἱ- 

ἀεῤαϊμν αἰϊηεηία ἐαρ ἀρ βλμ 2: γερίοϑιε 
φμανυοά! γαϊϊο. ἹΜΙΏΪ ἴῃ ποὺ ἰοσο 
ἀεεῆξ νεγθαπι αἰϊαιοὰ δὰ οἱ αὐτοὶ κιν- 
δυνοι νἱάεταγ ; οἱ (εηιθητῖα ραυΐο οὔ- 
ἴσατίοῦ εἴ, ΄συδπὶ υὐ Ὦφο ἴα, οἱ 
πὰπο εἀμηίατ, Τοτρία ἃ Χεμορῃοηῖς 
εξ πὶ! ροίπτη ρεγίαδήετε. 

σὴν στρατείαν) ϑὶς εἴ ἴῃ ᾿ἰἴάεπι 11- 
Ὁτ!5 εἰ σσυε!ῇ. ρτὸ στρατιάν. 

29. ὃ Κῦρος ἤδη] Ουεὶῇ. ἤδη ὃ Κῦρος. 

ἀοιϊιηάς ἄλλα γε σὰπιὶ 7} υπι1π8ἃ. ταϑά. 
τῆς ΑἸτοτί. 

δὲ ὅγε] [τὰ οσὰπὶ ῬΒΙΕ]. Βτοάφι 11- 
ὕῬτο εὐ Ουεῖῇ. οὐπὶ τιᾶγρὶπα ϑιερῇ. 
(ογΡ τὸ ἵσσους γε τσολλοὺς, ηχυοά 
ΤΑΪΓΟΓ τειε πα πὶ ἃ ΝΥ εἰπε, στα υἱὰς 
“Χεπορποπίευϑ ἵσσους δὲ ροίζυϊει. δεὰ 
Ροῆτεπια {Ὑ}1ὰ 04 νεῖδὶ ἦγε [γναία 
ΡΕρετῖς [ΑἸ Γὰ πῇ γε. 

ἡσιστήκε!]) ΟΕΪ, ἐφειστήκει, ἀεὶπ δ 
ἔλεξε σοιάδε οατὴ ΛΙιοτῆπο. 

30. σοι ἐγὼ σαῦτα] [ἴὰ εχ ῬΗΪ]εΪ. 
1υτῖ5 Βτοάθοι δε συεὶῇ. οαπὶ πγαγρίπε 
5.Ερἢῃ. Τοτὶρῆ, σὰπλ νυ]ρο εὔξι μέν 
σοι ἐγὼ ἄγω ταῦτα, ἵνα ἐν τῷ τοαρόντι 
χοῦ αὐτοῖς. τὶ ᾳυοά ᾿ἰδτὶ 1111 (στίρειὶ 
ἐχῃϊθεπι ἔγωγ᾽ αὐτὰ δίδωμι. Ζευηϊι5 
11άτὴ ᾿εξιϊοπατ γε]εοὶϊ σὰπὶ Οὔ 8] 185 
ΓαϊΙΟΠ65, αᾶ5 (δοαϊ ; (πὶ Οὗ νῦν εἴ 
ἐν τῷ τσαρόντι, 4186 1}| Ἰαπέϊα ἴῃ εο- 
ἀεπλ πηεπη το οτῖουΐβ αἰΓρ᾽ σα Πδ 
νἀδηΐατ, οὐπὶ ἵαρτγα ἴΠΠ. 1, 29. ἢϊ: 
ἐν σῷ τσαρόντι νῦν εὑρεῖν. ἴῃ νυϊρατὶ 
Ἰεδιίοης εἰ πη ἄν σι δέοι (οσεσα πη εἰς 
ἴῃ ποῆτα δέῃ εἰ Γεουπάδ ρετίοπα νετγ- 
ὉΪ δέομα,. ΑἸτοτέ, δέγγ εἰ ἃ ἐεοηάᾷ, 
τλᾶπὰ χρῶ Ὠδθεί, 
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)  δν Πρας ΣΝ 
ὥξωντὼ τῷ εμῶὼ σῷ εἰνγῶι!. 
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»7 ͵7] τ 35 3} 

Οὔτε γὰρ εστιν, οὐτ᾽ ἐστῶι 
Ἔ π δ Ὁ χπνν 3 “» 7 Ε λ Ψψ ἈΠ αν τος ἐπ 

τοτε, ὅτω ἐγὼ ὠπ᾽ ἐμοῦ ᾧύντι καταλείψω τὸν ἐμοὸν οἰγῶον 
9 ᾧ ὦ ψΨ ν » -»" »" Β » 
ὠλλ᾽ ἀνάγκη, ἔφη, σὺν ἐμοὶ τελευτῶντι σῶν ὠποσβθηνωι 
Ν ε » ΄ ἣν δ 

ΤΟ ἡμέετερον γενος κω ι ογνομζῶ. 
»" 4) “" Ἂ" 

Καὶ ταύτώ, ἔφη, ὦ Κυρε, 81 
4 7 ᾿ς ον ὰ Ν᾿ τ δ ͵ ἈΝ ΚΟΥ ,' 

(ὀμνυμί σοί τοὺς Θεοὺς, οι Κκῶὶι οβωσί ωὠωϑντῶ Ἀώὼϊι ὠὡκου- 

͵ Ε ΚΡῚ ες ᾿ »Ἶ ὴδὲ Ὑ 4 3 Ν 

ουσι πάντα) οὐτέ ὠδίχον, οὔτέ οὐἐσίχρον οὐδεν ΟΟΤ εἰσπῶων 

ὙΨ, τ 7 
οὔτε ποιήσας, ἔπαϑον. 

Ἂν ε͵ ο»“-Ὥ »Ἄ 

Καὶ ὠμῶὼ ταυτὼ λέγων Κατε- 
δὰ Ἃ ς: ὦν ᾿, Ν κ᾿ » .9 ΄ 5» 
ώχρυσε τὴν ἄυτου τυχῆν, κώι οὐκέτι ἡσυγηή σλείω εἰ-- 

“τειν. 

Καὶ ὁ Κῦρος ἀκούσας, τοῦ μὲν ττώϑους ᾧκτειρεν αὐτὸν, 32 

ἔλεξε δὲ ὦδε ᾿Αλλὼ τοὺς μὲν ἵππους δέχομαι, ἔφην σέ 

τε γὰρ ϑῴνμν; εὐνουστέροις δοὺς αὐτοὺς, ἢ οἱ γὺν σοι 

εἶχον, ὡς ἔοικεν" ἐγώ τε (οὗ δὴ τυάλωι ἐπεθύμουν) τὸ 
τῶν Περσῶν ἱππικὸν ϑῶττον ἐκπληρώσω εἰς τοὺς μυρίους 

ἱππέως" τὼ δὲ ἄλλα χρήματα σὺ ἀπαγαγὼν φύλαττε, 

ἔφη, ἔστ᾽ ἂν ἐμὲ ἴδης ἔχοντω, ὥστε σοῦ μὴ ἡττάσϑαι 

ἀντιδωρούμενον' εἰ δὲ πλείω μοι διδοὺς ἀρηδε: ἢ λαμ- 

βάνων παρ᾽ ἐμοῦ, μὼ τοὺς Θεοὺς οὐκ οἶδ᾽, ὅπως ὧν δυ-- 

νωίμην μὴ αἰσχύνεσϑωι. Πρὸς ταῦτω ὁ Γαδάτως εἶ; εἶπεν, 33 
Ἂς »ὝἭἪἬ Ἁ »᾽ 

᾿Αλλὼ ταῦτω μέν, ἔφη, πιστεύω σοι" (ὁρῶ γάρ σου τὸν 

τρόπον) φυλάττειν μέντοι ὁρῶ, εἰ ἐπιτήδειός εἰμει. 

ὅσῳ} ἴπ Ουεῖξ, ἃ τί πια τιᾶπὰ ὅτε 
ἕαϊε ; ἀεϊηάα πηδὶε ὠποσβεννῦναι ὨδΌεῖ 
Γοτ ρί Π|. 

21, σοὶ σοὺς Θεοὺς} Ατ(σαϊυτα σοὺς 
οἵας Οαεὶξ. τσάντα ρΡοΐξ ἀκούουσι εχ 
εοάετῃ ᾿ἰΌτο δοοεῆϊί, 4] οὐδ᾽ αἰσχρὸν 
ἀείποερβ ἀεαϊε. 

σὴν αὑτοῦ] Οαεῖξ. ἑαυτοῦ ρτϑοθεῖ, 
32. σέ 5] ̓ απεῖπᾶ σε οταϊῆς ; ἀε- 

ἵποδρ5 “σοῖς εὐνουστέροις δχ Ουεϊξ, ἀοῆϊε 

Ζευπα. 
οἱ νῦν] Τα πέῖπα οἱ ἀξάϊέ, ασαοά οπλΐ- 

ἥἰτ ΑἸάϊπα εἰ δῖερῆδπας, 4] οἱ σοη- 
7εξζατα αὐξουίζα5 ἕαϊῖ, φαοὰ ἀδπηῖί 1 τὶ 

Οδθτ. ΠΕ, Βοάϊ. σπεϊί. ΑἸΤτΟτΕ, 
οὗ δὴ τυάλαι) Βυάεοηῆς οὖν δὴ τσάλαι 

ἐπιϑυμῶν σοῦ Περσῶν ἱππικοῦ, ἐκπλήσω 

εἰς. Ἐκίατπι ΑἸι. οὖν δὴ τ΄. ἐσιϑυμῶν 

Ἕως 34 

σοῦ Τί. ἱππικοῦ. ΕΔ, ΡΓ. αυοσὰς σοῦ 
ΤΠ. ἱππικοῦ. 1ητ. ἐκσλήσων, ΑἸὰ, (4- 
4]. ἐκσλήσω, Βτοάξοὶ ᾿ἰὈτὶ ἐκσιληρώ- 
σων. Νοίετα ἰεξὶιῖο ἀεθείυτγ ΡΒ Ϊεϊ. 
δίερῃ, Οαείξ, σὸ δηΐθ σῶν εχ Ουεϊς 
δοσεπΠῆς, 

ἔφη, ἔστ] σαεῖξ, ἔφη οὐ ἴο ἄν ἐμὲ 
ἀβάϊε ρτοὸ ἄν με; ἰάθη εἰδῇς. 

διδοὺς] Ηος εκ Θυεϊξ, ἀπιίαθο δοὺς 
Τασαιταιῖ Ζειπθ ριορτεῦ ἴξαιθηβ λωρμ- 
βάνων, αυοά υπτιῖηα, Ουεϊξ, εὐ ΑἹ- 
(οτῇ. ἴῃ λαμβάνοις τηυίδηῖ. Ῥοῆοα 
οἶδα τοῶ: ΟὐΕΙΓ. 

Φ 2: μὲν, ἔφη] Ἐχ Ουεϊῇ. ἔφη δοςεῖ- 

ἤι ; μὲν σσάνυ τοσιστεύω ῬὮΏΠ]ΕΙ ΡΠ 5 16- 
δἰΠε νἱἀοίατ. Γαδάτης ΑἸτοτῇ, 

ὅρω εἰ] Ἑὰάὰ. ΡΓ. ἄρα, Οαῇδ]. ἄρα, 

τιδρο Βίερῃ. ὥρα εἰ. Νοῖευπι οἵ 

Χ 4 
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Ἃ . ψ᾽ - “ ἃς ᾽ 

μὲν γὼρ Φίλοι ἡμεν τῷ ᾿Ασσυρίῳ, καλλίστη δὴ ἐδόκει, 
“ ε ““΄σφξ΄, » »Ὁ ὡΝ ΄-Ὁ [7 Ν ΨΦ) 

εἰγῶ! ἡ τοῦ ἐμοῦ πατρὸς κτησισ᾽ (τής γὰρ μεγίστης πό- 
»"-» 3 -- Υ ε ΕἸ »-“2. ᾽ 

λεῶς Βαβυλῶνος ἐγγὺς οὐσω, ὅσω μὲν ὠφελεῖσϑ' αἱ ἐστιν 
ἈΠΟ ΝᾺ, 7ὔ Ζ΄ “ 3 7 « Ἀ..,.95 

ὥπὸ μεγώλης πόλεως, ταυτὼ ὠὡπελωύομεν" ὁσῶ δὲ ενο--- 
ο- “ὔ᾽͵ “ 9 ᾽ ΠῚ 

χλέσθαι, οἴκωδε δεῦρο ἀπιόντες τούτων ἐκποδὼν ἡμεν) 
“ “19 ᾽ » Ὁ“ ε ᾽ ΤΝ. Ἂ, ᾿ ΄͵ 

γὺν δὲ ἐπεὶ ἐχϑροί ἐσμεν, δῆλον ὅτι, ἐπειδὰν σὺ ἀπέλ- 
9 Χ πο - δὴ Ν δἰὺν “ ὰ ἣν 
δης, καὶ αὐτοὶ ἐπιβουλευσόμεϑω, καὶ ὁ οἶκος ὅλος καὶ 

οἴμαι, λυπηρῶς βιαξύμέευλα [ὅλως], τοὺς ἐχιροὺς καὶ 

85 πλησίον ἔχοντες, καὶ Ἀεεια Άε. ἡμῶν αὐτῶν ὁρώντει Τάχ᾽ 

οὖν εἴποι τις ἄν" καὶ τί δὴ ταῦτα οὐκ ἐνενοοῦ, πρὶν ὠσο- 
»-"} « ν᾿ -“᾿ ς 7 Ἂς Ν « 

στήναι ; Ὅτι, ὦ Κῦρε, ἥ ψυχή μου, διὰ τὸ ὑβρίσϑαι 
Ἂς Ὁ ψ Ε ΄΄ 5» ψ »-Ε᾽ δὰ 

καὶ ὀργίζεσθαι, οὐ τὸ ἀσφωλέσταωτον σκοπουσω δὶήγεν, 
5 2 ν » 7 5 ἡ » 3 7 ο Ν 

ὠλλ᾽ ἀεὶ τουτο κύουσω, ὠρώ πότε ἐστῶι ὡποτίσωσι ὧἱ τὸν 
»σ. ΕΣ Ν ΕῚ ΄ ὮΝ »"»“΄-Ψ »"»Ν 

Θεοῖς ἐχϑ ρὸν καὶ ἀνθρώποις, ὃς διωτελέ! μισῶν, 
3 ᾿, 7 ὌΝ "ἃ 7 ᾽ "' 87 « 7 

Οὐκ ἤν τις τί αὑτὸν ὡορικηση, ὡλλ ἥν τινώ υποπτευσή 

86 βελτίονω ἑαυτοῦ εἶναι. Τοιγωροῦν, οἴμιωι, αὐτὸς «σονηρὸς 
Ἂ 
Ην 

δέ τις ὥρα καὶ βελτίων αὐτοῦ ᾧανή, Θάῤῥει, ἔφη, 

Κῦρε, οὐδὲν σε δεήσει τῷ ὠγακῷ ἀνδοὶ μάχεσθαι, ἀλλ. 

Ν » ϑΝ « -“ ὦ; ΄ 

ῶν πασι σονηῤοτερβοίς εοαῦτου συμμώχοις χρήσετοωι " 

'π ΠΙἰυτὶς Βγοάφι Ουε!, εἰ δίερῃ. ἴπΏ Βτοάβυβ καὶ τί δῆσα οὐχ οὕτως ἐγένουν. 
Ουε!ῇ, ἔαρτα ὅρα [οτὶρία τη ες ἄρα ; 
ΑἸτογῆπυϑς ἔφη ρα ἀαΐ, 

34. καλλίστη δὴ} Ουεῖῇ, δὴ οπῖῆι. 
ἀείηάε οὖσα εξ ῥτο οὔσης ροίτατη. 

[ὅλως}}] Αἀ (εαυφητα γτεξεγεδαῖ 
Ζευπα, ᾳυοηΐϊατη ἄπο δανεγθία ἤπε 
σορυΐα πὶ νεῖῦο δάάϊ ποῃ ροήηηϊ : 
τεέϊιαςβ ΝΥ εἴΐκε (ςουΐὰ5 Ἐαά. ὑγ. οὕ γα 
Ρτοτ Όὰ 5 οσοραϊανῖς ; [δα ορίϊπγα οπη- 
πΐαπὶ ΑἸἰτογῖ. οαλῖῆς ; ἰρίταγ (εο] αἴ. 

35. εἴποι σις ἂν) 11 Τ᾿ιἰῦτι ΡΏΠ]|Ὸ]. 

Βτιοάφι, Ουεϊ, εἴποις ἂν ἘΔά, δηῖε 
Ζευπίιπλ. τις εἴστοι ἀν ΑἸτοτῇ, 

σί δὰ} [τὰ Εαά, εἰ ΑἸιοτί, εἰ αχυρά 
ἐνενόουν ἰδῃΐϊ, τί δῆσα οὐχ, οὕτως ἐνενοοῦ 

Εχ ΡῬΏΠεΙ. Βτοά, Ουεὶῇ, ἀεάεδτγαης 
Ζευης εἰ νεῖίκε. [ἴῃ νυϊρατὶ [6- 
ξχίομε ἐνενόουν πἰὮ 1} αἰ 1ἰ Ὀγᾶτ σα ΠῚ 
νῈ] ορογάτατα ἃθογιαῖὶο νϊάδίαγ ες, 
αὐ ἴῃ εο αυοά οχ [ἰἰδτῖς ζωΐς Ροίαϊς 

ΜΙδϊ υπίοςα νεγὰ νἱάδτατ εἤξ νειὰ 
ἰεξλῖο ; πε ἢ ἀϊοὶ ροίῆι οὕπω ἐννοεῖ- 
σϑαι, αἱ οὕπω γιγνώσκειν, ἴάτηεη Παὶς 
Ιοσο σοοηνεηῖς ἤρηϊβοαδίὶο ᾿ς ἔοτγ- 
Τῆς. ταῦσα ἐννοεῖσϑαι εἴξ σοηήάετατα 
Πφο, υὐ ἴῃ Απδθδῇ ἰἰϊ. 1,3. ταῦτα 
ἐννοούμενοι καὶ ἀϑύμως ἔχοντες. Ιάδτη 
Ρίαπε οἷ ἐνθυμοῦμαι, ταῦτα ἰϊ. 4, 56. 
᾿Ὀιάετγα. 

ἀλλ᾽ ἀεὶ Ουε!]ῇ. ἀεὶ----ἀσοσίσεσϑαι. 
ἀδικήσῃ} απτῖπα σὰτὰ ΑἸτοτί. πος 

ΡΙῸ ἀδικῇ ἀξάϊε, ἀεἰπάής ἐών σινα Ουο], 
Ῥοῆεα βελτίονα αὐτοῦ πη. οὐτὴ Αἱ- 
τοτῇ, 

36, συμμάχοις] Ἐχ Ουεῖξ, ξυμμά- 
χοις ἀφάϊι Ζεαηδ : ἀεὶπαε αὐτοῦ πηϊ. 
εὐ ΑἸκοτί. 

ἦν δέ σις} Οπεϊξ, ἐὰν δέ σις. ἰάεπι ἀε- 
ἱπάθ οὰπὶ ῬΠΠ]ΕΙ. τούτῳ ἀρκέσει ἀεαϊξ 
ΡΙῸ ἀρκέσει τοῦτο. 
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3 Ἀ 7 3 ΄ 7 ε, ΕΥ : Ἀ ἐ 

ἐκεῖνος τούτῳ ἀρκέσει μηχωνωμενος, ἕως ὧν ἐλή τὸν εαυ- 
"-“Ὁ ͵ “᾿ ΄ » Ν᾿ ΝΣ -, ᾿ς »ο᾿ »ου» 

του βελτίονω. Τω μέντοι ἐμθε ὠνίοῦν καὶ σὺν τοῖς πονήροις 
ε 7 - 7 Ε 

ῥαδ ίως, οἰμιωι, κρείττων ἔσται. 
7 “»ο“΄Ὁ » ν᾽ ΠΣ » 3 2 

᾿Ακούσαντι ταῦτα, τῷ Κύρῳ ἔδοξεν ὄξιω ἐπιμελείας 37 
4 35 (ὟΝ Ψ με 9 τὰ ᾿, ΕΓ" 

λέγειν" καὶ εὐθὺς εἶπε, Τί οὖν, εῷη, ὦ Γαδώτω, οὐχὶ 
Ἂ, ᾿, ͵7 » ΡΣ» εἿ ΕἸ 7 ε 57 7 

τῶ μεν τείχη Φυλωκῆη ἐχυρον ἐποίησως, ὁπῶς ὧν σοι εἰή 
5 » »" “Ὁ; Β χὰ Τὰν δ ἐκ 5.Ν δὲ Ν 
ὠσῴῷωλως χρήσϑαι, πότων εἰς ὠὡὐὑτῶ τς αὐὑτος ὁὲ συν 
ε ο ὥ ω Ἂς ε [2 »"-᾿ ., ἐ "» εὐ 

ἥμιιν στρωτεύη, ἰνῶν, ἡν οἱ Θεοὶ, ὥσπερ γυν, σὺν ἥμιν ὠσῚν, 
ἈΠ. "») 3 Ἶ Ἂ, Ν - «“ ΝΕ Δ 

οὗτός σε ᾧοβηται, ἀλλὰ μὴ σὺ τοῦτον ; Ὅ τι δὲ ἡδύ σοι 
ε« "Ὁ" ». »“» δ. το 'ς 7 933 Ἂς μ Ν 

ρον τῶν σῶν, ἡ ὁτω συνων χαίρεις, ἔχων σὺν ἐμοι πο- 
7 ᾿ 7 αἱ. ὃς ᾽ ἧς “ ἃ τΝ »“» 7 δ 

βεύου. Καὶ σὺ τ ἂν ἐμοὶ, ὡς γε ἐγὼ δοκῶ, πάνυ ἂν 
͵ ΕΩ 5 ωᾧ ΄] « ΕΝ 7] Υ̓ 

χρήσιμος εἰής, ἐγώ τε σοί, ὡς ὧν δύνωμαι, ποεειράσομωι. 
3 Ρ᾽ » ε 7 πὰ νἤ ᾿᾿ π»:.- ᾽ " 
Ακούσωας ταυτῶ ὁ Γαδάτως ὠνέπνευσε τε καὶ εἰπεν, Αρ 38 

ἕως ἄν] Ταητπα ὡς ὠπολέσε, σὸν αὐ- 
τοῦ. ΑἸάϊπᾶ ἕως ἂν ἕλῃ, Βτοάφοὶ 110 6γ 

ἕως ἀνέλῃ, εἰ Βοά]. ΟΕ]. εε ΡΏΠΠΕΙ. 
αυρά [Γμεοποὶ. ργοθαῦθαῖ. ΜΙΠῚ ὅπως 
ὠπολέσει τηαχίπηα οτηπίυτη ρ]δοεῖ. 
Τητετίση να] κάγεγη αἰ] η δι οπ ΠῚ σοῦ- 
ΤΕΧΙ, Τα Ὀ]αῖο σοπητηαῖς ρος ἀρκέσει. 
1τὰ εηΐπῃ (αρτα ἵν. 5, 44. οὔτε ἐγὼ ἀρ- 
κίσω ὑμῖν τσράπστων τυρὸ ὑμῶν. (ἕσοη. 
χη, 4. ὅστις μέλλει ὠρκέσειν ὅτων ἐγὼ 
ἅπω, ὠνκὶ ἐμοῦ ἐσιρμελούμενος. 

ἑαυτοῦ) [ἴὰ ουτὰ ᾿ἰ τὶ Βιοάθιϊ, 
Ουε!ε, Αἰκοτῖ, Ζβαπε ; αὐτοῦ Εάα, 
ῬΓ. αὑτοῦ ἀεξάϊι ϑιερῇ. 

Τῷ μέντοι] [μδοποῖανὶ σοπ]εξεαγαπ 
ἀεάϊ ρῖο τοῦ, δὰ υοά ἱῃιεὶ!ἰρὶς ἕνεκα 
ψνεῖκε. ϑεὰ Ἰοοὶ 1. 3, 9. τοῦ δὲ-τ 
μὴ λυσιτελεῖν ἰοηρα εἢ ἀϊνετία τατῖο. 
Βεϊηάε ἃγιϊσ! πὶ ἀπῖα πονηροῖς ΟἸΐ- 
Ὧι συεϊῇ, ποη ἱπερίε. 

37. ταῦτα σῷ Κι [ῖὰ σατὰ πε], 
Ζευαηθ ρῖο. σῷ Κ. σαῦτα. [ξηχξῃϑ8 
ἄξια ἴῃ. ΑἸτοτῇ, δἰΐεηα πιᾶπας ΤὈρρ]ς- 
Υἱ, 

ἐχυρὰ] Ταπίϊηα ἰσχυρά. ἀεϊπάε ἐστι- 
ἥσαμεν Ουε[. εἰ ΡΠΙΙεΙ. [δὰ σοιγεέϊου 
ἐποίησας “'εαϊε. 

ἄν σοι] με], ἄν σῶα ἢ χρῆσϑαι 
ἐσῷ. Ἐτίαπη ΑἸτοιῖ, χρῆσϑαι, ἀσφ. 
ἀδιῖ. 
Ὅ σι δὲ ἡδὺ] ΜΝ εῖῆκε δὲ ρτοὸ οὖν ροῆ- 

ἀπ τὰ ρυαραΐ : (εἀ εχ σοπιρᾶτγαίίοπα 
{εξϊιοη5 39. εἰ ἀητεοεἀξητίατα ὨΌ7ὰς 

Ἰρῆυς σοπ͵]εέζυταση ἰάεη ἀπσεθδαῖ 
οἷϊπὶ Ὠϊο (ογὶρίαστη ἔαἔἜε : ̓ Ασελϑὼν 
οὖν οὕστινας μὲν ἡγῇ ἱκωνοὺς τσρὸς σοῦπσο 

εἶναι, Φύλακας τῶν τειχέων τοοίει, Ὅτι 
δὲ εἰ Ιεαᾳ. Δἀ]υηρὶς Ἰοηράᾶπη ἀϊΐρα- 
τδιοθθτ ἄς αυφῆϊομε τὰ : ηυδγῃ 
᾿Ιρίς ὅὈι δηχὶς νῖγ ἀοξῖαβ εἰ ἢϊ5 σοη- 
ςσεριἂπὶ νεγθ]5. ρτοροίαϊς : συογηοάο 
Οδάαδϊαβ, ἀὰ πῇ γερηαηεῦε μὲ, ἀδ τα- 
ὉὍμ5 {ὰ]|5 ροῖ ἀΠ σα ημ τη Ουγὶ εἰπηθδῖ, 
Ρτοΐβέϊαγταβ ἰάεπὶ ουπὶ Ογτο, ἴὰχᾶ 
οπηηΐᾷ ἴῃ ταῖο σοἸ]οσαῖὰ εξ οτεάδι, 
Ψψεγατα πῸ 101 (οτίριατη ἐχῆδί ᾿ηα1- 
οἴαπὶ Οδάαϊατη γεγιαπεγε “υοἰμι 75 ΔῸ 
᾿ηἴτἴο, σοπῇϊ!πὶ νέο ἀεϊπς τηὰ- 
τε, ΤἸριταγ γοϊ]αα αἰ Ραςατοηα [ὰ- 
Ρεγίοάεσε ροΐεταὶ ὙΝ εἰίΚα. 

συνὼν χαίρεις, ἔχων] Εχ Ουο, εἰ 

ΑἸτοτῖ. νυ]ραῖα πὶ χαίροις σοττγεχὶ ς 
ἀεϊπάε σὺν ἑωυτῷ τσορεύον σσυε]ῇ, Οεῖε- 
γατη ρεῆϊπιε Βάά, πυρεῖϑ ἔχων 1.Π- 
Βαηι ριθοοθάεητὶ γιαΐροις, σαπὶ ἢϊ νετ- 
ὈῸ τοορεύου Δ] πρεπάστῃη. 

ὥς γε ἐγὼ δοκὼ) [τὰ σὰπιὶ (ΕἸ, [οτὶ- 
Ρῇ ρίο ὡς γέ μοι δοκῶ, φσαοιῇ ρτεθοὰ πη 
εὔάτὴ οὐδ, θὰ ἢᾶςσ ἰᾶτηεη νοιθοτα τη 
σύ «τ᾽ ἄν μοὶ νἱοϊηῖα το]ογατὶ τορϑιὶ- 
τ ΠῚ μοι ποῃ ἀεεῦαῖ, ΑἸτογῖ. ὡς ἐγὼ 
δοκῶ, εχ αυο εἰ Αἰάΐπα [ἐ4αξηβ. ἄν 
1π΄εγα!, Ροῖδα ἔγωγε σοὶ ΟΕ, 

ὡς ἄν] ἙἘα4. ρτ. ϑῖερῃ. τ. ΑἸτογξ, 
ὡς ἐάν. Αἀ πειράσομαι μι} Πρ 6 χιρήσι- 
ῥὠος εἶναι. 
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.᾽ " Ὁ τ ᾿ιΟ 7ὔ - μι 

οὖν, ἔφη, νὺν δυναίμην ἂν συσκευωσώμενος φϑάσαι, πρίν 
5 Σ 4 7 ᾽ 9] ΝῈ ἣν ΄ Ἷ ΕῚ 

σε εξιένωι ; βούλομνωι γώρ τοι, ἔφη, καὶ τὴν μητέρα μετ 

ἐμαυτοῦ ὠγάγειν. 
ἢ Ν » ΄ 
ἐγὼ γὰρ ἐπισχήσω, 

) Γαδάτας 
᾿ς χ » Ἣ 

συν Κυρω ὠχυρώσατο, 
Ἃ [ον Ὥ ᾿ς, δὲν ἋΣ 
ὧν οἰκος μεγῶς κώλως οἰκοιτο. 

Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη, φϑάσεις μέντοι" 

ἔστ᾽ ἂν κωλῶς σὺ φῆς ἔχειν. 

ἀπελθὼν, φύλαξι μὲν τὼ τείχη 

συνεσικευώάσωτο δὲ τάντω, ὁπόσοις 
7 ἣν »“" ε 

Ηγετο δὲ καὶ τῶν ἑαυ-: 
"Ὡ “οΣΟ »“" τ -, . Ξ 3. Χ 

του τῶν τε πιστῶν, οἷς ἥδετο, κῶὶ ὧν ἠπίστει πολλους, 
5 4 Ν Χ 5. ΜᾺ "-“ 2, Ν Ν 

ἀνωγκάσως τοὺς μὲν αὐτῶν καὶ γυναῖκας ἄγειν, τοὺς δὲ 
3 ς ΄ ΄ » ᾿ς 

καὶ ἀδελφὰς, ὡς δεδεμένους τούτοις κατέχοι αὐτούς. 
Ν Χ 7] ε »“» 2 -“» «ἃ “ 5) 

40 Καὶ τὸν μεν Γαδάτων ὁ Κυρος εν τοις περὶ αὐτὸν γεὶ ΡΟΝ 

41 
Ογτυϑ εχ- 
Ῥοηϊί, ΟἋΓ 
ἴῃ [τη ετα 
ὩΟΠ ΡΓΟΡΕ 
Βαυγὶοηᾶ, 
{εὰ αἴϊψαο 
ἔρδτιιο 
τετιο- 
τὰς, Ρτ- 
τετῖγα νε 

42 τοῦ τείχους. 

καὶ ὁδῶν ̓ Φραστῆρα καὶ ὑδώτων καὶ χιλοῦ καὶ σίτου, ὡς 

ἀεὶ ἐν τοὺς ἀφϑονωτάτοις στρωτοπεδεύοιτο. ξ 
Ἐπεὶ δὲ πορευόμενος καϊεώρω τὴν τῶν Βαβυλωνίων 

7 ᾿ς “{} μ ἤει νιν Ν "ὕἷ , ΓΝ Ἀ »ὋἪΆ᾽ 

πόλιν, καὶ ἔδοξεν αὐτω ἡ ὁδὸς, ἣν ἤει, σωρ᾽ αὐτὸ τὸ τει-- 

χος φέρειν, κωλέσας τὸν Γωβρύαν καὶ τὸν Γαδάταν, 
5» ͵΄ ἣ 97 «ἈΝ ΓΩ {74 ΄ς ͵7 κι 37) 

ἡρωτώ, εἰ ωλλή ὁδὸς εἰή, ὠστε μὴ ῶνυ πλησίον ἄγειν 

38. νῦν δυναίμην] Ηἰὶς ΑἸτογ ΠῚ 
1ιῦτα πὶ Τα ὰογ. Ψψαϊξσο εἰὲ δυνωίμοην-τ: 
ἄγειν μετ᾿ ἐμαυτοῦ. 

φϑάσεις μέντοι] ΕΠ μένσοι ἈθΠ γπγδπ- 
5, νεγο. (ΟΑπιθιδγι5 απήσυογ δ: 071- 
πῖπο. ἀοῖημἀε (ΕΠ. ἕως ἄν φῇς καλῶς 
ἔχειν. 

30. Γαδάτας] ΑἸτοτί. Ταδάτης. 86- 

αυεξητκία εχ ἰἰῦγο ΡΠ ΕΙ ρὮϊ, Βοά]. οἱ 
συε!Γ. οοηίείταϊς Ζευπε ; αηΐδα ἔαϊξ 
ἐφύλαξε, --- Κύρῳ ἃ ὠχυρώσατο. ΕΠ νε- 
το φύλαξι ὀχυροῦσϑαι, τἀ τῇ υοά δηϊεα 
ἀἰχοταῖ φυλακῇ ἐχυρὰ στοιεῖν. 

ὁσόσοις ἄν] ΑΙτοτῇ, ἄν εἰ καλῶς οτη]- 
ἢϊς ἴαρτα ἱν. κα. 29. ΠΩ] τατ οἷς οἰ- 
κεῖται σκηνὴ καλῶ;, ΟΌΪ ΡΠ1]Ε]. καλῶς 
ποη τααάι!άϊι. 

Ἤγετο) 1 απιὶπᾶ ἦγεν ἀεάϊξ ; ἀεϊπάς 
οἷς ἠπίστει ΑἸτοτί. ᾳαοά ρτεξοτο. 

μὲν αὐτῶν) Ουεὶῇ, οαπὶ ΡΏΠ1Ε]. αὐ- 

ὧν οτηϊς : ΑἸτογῇ. τοσλλοὺς αὐτῶν-τ 

τοὺς μὲν αὐτῶν, Ῥτίοτε Ἰοσο ρμοϊίατηα 
αὐτῶν τηϊῃϊ πηδρ19 μ]δοεῖ. 

Καὶ ὁ Γωβρύας εἶπεν Ἑἰσὶ μὲν, ὦ δέ- 

ἀδελφὰς] Ηᾶς ποπγίπαι ᾿ἰδεγ ῬΏ1]- 
εἱ. Οὔτ. Ταπίϊπθ, Βοάϊ. ΑἸτοτγέ. 
ὠδελφοὺς οὑπὶ αἰ ϊϊ5 σσεϊξ, ἃ Ρτίπια 
στῇδηα. 

40. ὃ Κῦρος] ῬΏΠΕΙ. οὐ σαεϊξ, εὐθὺς 

ὃ Κῦρος : “6οιπάς Οπεῖξ, ἐν τοῖς τοερὶ 

αὐτὸν ἤει ἔχων. Ἑαά, ΡΓ. σὺν τοῖς τοερὶ 

αὐτὸν, ααοά σοτγεδζοῦ ἰπ Οαεϊξ, δἀ- 
(οπρῆι. Οτάϊπετι νυ]ράτγετη ἔχων ἤει 
ΕΧ Οὐε!. πααίανὶ, ΑἸτοτῇ, Γαδάσην-: 
ἔχων εἴη. 

καὶ σίτου] Οπιῆς πθς Ουεῖῇ. ἀε- 
ϊιπάς στρατοσεδεύοιτο οαὐπὶ Πἰ τὶς ΡΏ}1- 

6], σαῦτ. σαπὶ Ηαυϊοπὶπίοηο δάτηο- 
ηἰΐὰ Πιροθοῖανι Τοτὶρῇ ὑτὸ στρατεύ-ὄ 
οιτο, Ἐχ Ρῃ!Π1εὶ. Βοάϊ. Οσυεο]ῇ, (οτὶ- 
Ρίατα ὡς εἴητ---σσρωποσεδεύεσθαι τδο6- 

Ρἰτ, ᾿ηδηϊταπι πποάστῃ συπὶ Ζειηὶο 
ΜΥειῖκο. 

41. καϑεώρα) ΑἸεοτί, καϑώρα----αὐτὸ 
φεῖχος---τ αδάτην. 

εἰ ἄλλη] σαεϊξ, εἰ εἴη δδὲς ἄλλη 

τῦῶᾶνν ἐγγὺς τοῦ τείχους ἄγειν, 
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Ἂς, ε 7 , , ; Ἄ) 

σπότῶ, καὶ πολλαὶ ὁδο ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽, ἔφη, ὠόμην, καὶ 
7 ΕΝ » { 3 7 "ὕ ἊΝ 7 

βούλεσθαι ἄν σε νὺν ὅτι εγγυτατω ἀγεῖν τῆς πόλεως, 
« ὰ 3 δ᾽ ͵ ἀν, ἂμ Ν: 7 .“ κά δὲ ’ 

ἐγὼν Κοωυιὶ ἐπι ξίξης ὠυτοῖς τὸ στρώτευμνῶ, ὁτὲ σοι δὴ σολὺ 
νὰν " δυν .5 δὰ Ἂς πε 3 ἰῇ 

τε ἐστί καὶ Κωλὸν᾽ ἐπειθη κωὶϊ, ὁοτί ἐλῶττον εἰχες, σροσ- 
,λ Θέ Ν ἤχδι ὧν -» Ν ὃς δ Πδν ἡλϑές τε πρὸς αὐτὸ τὸ τεῖχος, καὶ εϑεώντο ἡμᾶς οὐ πολ-- 

Ἂν “7 Ἀ » δὲ ᾷ, Η “ 1.3 

λοὺς οντας" γυν δε, καὶ εἰ πωρεσκευάσμενος τί ἐστιν, 
Ὁ 7, εὖ .ν ΄ 7ὔ 

ὠσπερ πρὸς σὲ εἶπεν, ὁτι παρασκευώζοιτο ὼς μωχούμε- 
“ ἴδ .“ ς ἣ . Ἦν Ν Ν ᾿ ἄνω 

γος σοί, οἰδῶ, οτι ἰδόντι αὑτῷ τὴν σὴν δύνωμιν «“αλιν 
᾽ . Ἂς « » »“, 

απαρασπκεύωστω τῶ ὠὐτου ᾧΦανειται. 
Νκ. ὦ Ὁ Ν᾿ ἰος Υ -“ ὧ 

Καὶ ὃ Κυρος ἜΝ ταυτῷ εἰπε Δωκεις Ἢ Γω- 43 

βρύα, ϑαυμάᾷειν, ὃ ὅτί, ἐν ᾧ μ᾿ χρόνῳ πολὺ μείονα ἔχων 

στρατιὰν ἤλϑον, πρὸς αὐτὸ τὸ τειχος προσήγαγον γὺν 

δὲ δύ ; Ἑ, πλείω ὑνώμειν ἔχων, οὐκ ἐθέλω ὑπ᾽ αὐτὼ τὰ ΤεΙχ 
ΕΩ ἣς! 'ς: 7 «ἢ 3 ν ς 8, 5.) Ἃ 

ἄγειν. ᾿Αλλὼ μὴ ϑαύμωζ᾽ » ἔφη" οὐ γῶρ τὸ αὐτὸ ἐστι 44 
7 ,ὔ ᾽ Ν Ν . 

προσώγείν καὶ παράγειν. Προσαγουσι μὲν γὰρ ὡπῶων- 
«“ 7 « δ "7 κἡ Ψ 

Τες, οὑτω ταξώμενοι, ὡς ὧν ὥριστοι εἰεν μάχεσθαι" 

.42. φόμη»] Οσαεῖξ. ᾧμην---ὀἰγγυτάτω 
τῆς τσόλεως ἄγειν---ἰσιδείξαις αὐτὸ, ([ςἀ 

σοτγγδέζιῃ Γ αὐτοῖς.) ὅσι σὸ στράτευμά 

σου ἤδη τρολύ σε. ῬΉ11Ε]. εἰ τηᾶῦσο 
Βίερῃ. αὐτῷ, ααοά τεσερὶϊ Ζευπε, 
Ἰάετη πιᾶγρο ϑίερῃ. ὅτ, σὸ σαρ. σον. 
ἀείπάς τσολύ σε ῬτῸ τοσλύ σι εχ 1 Ότὶ5 
Βτγοάθι εἴ συεϊξ, ἀεάϊτ διερῇ. ᾧμην-ς 
αὐτοῖς καὶ πὸ στράτευμα ὅτι ἤδη σοι 
τυολύ τε. 

ἐσειδὴ} Τὰ Οαεῖξ. ρτὸ ἐσεί. ἀεϊηάς 
ἐθεᾶτο ῬΏΠ]Ε]. εἰ πιᾶῦρὸ ϑι ρἢ. αυοά 
τεοερὶς Ζεαπα. ὑμᾶς ἀείποερϑβ ϑίερῇ. 
Ἑά. 2. εἰ Ηυτοιηἰοη]ηδ. 

καὶ εἴ Ἐκ Θπεῖξ, εἰ χὰὶς ἀεάϊι 
Ζεαπε : [εηὔδηβ σι ϑίθρῃμϑηιβ [ἢ «τε 
τηὰίαν : τὰς εἴ ἴῃ ΑἸτοτί, ΜΙΠΗὶ 
ὨΪΠ11} Ποτγατη ρῥίαοθι. ἀθίημάς ῬΏ]]ΕΙ. 
ἸἰΌτὶ Βτγοάξοι εἴ τηᾶτρο ϑ.Ὲρῇ. τσροεῖ- 
“εν. 

παρασκευάζοιπο} Τῖα 1101] Βτοάφϊ εἴ 
Ουεὶῇ. παρασκευάσαιτο ἘΠὰ, ρὑτ, πσαρα- 
σκευάσοιτο ϑτερῇ. εἰ ΑἸτοτῇ. 

σοι, οἶδα) Οτηϊ Πα τη σοι αἀάϊε ῬΠΙ]εΪ, 

Ἰιδτὶ Βτοάδὶ εἰ Θαεἰῇ, ἀείπάς οἷ δ᾽ ὅτι 
ὡς ἰδόντι. ροῖεοα ὠπαρασκεναστότατα 
αχ ΡΏΠΠεὶ, Βτιοάδι, Οαεὶῖ, το εἰ 

ἕ ΄ω 3 ΟἿ Ἄ: » 

τσροσήγον---ἰπεί ἐσλιείω δ, ἐχω.- 

τηδῖρίπε ϑίερῇ. ἀδάϊε Ζειαπα. 
43. ἐν ᾧ μὲν] Οαε]ξ, οὐ! μεὲν---- 

Ετίατι 
ῬΏΠΕΙΡΉ5 ἐσπεὶ---τἔγχω τεαάϊαϊς. 

44. ᾿Αλλὰ μὴ] τὰ ῬΠΠ16]. εἰ ΟΕ], 
ψυϊρο ὠλλὰ γὰρ μή. Ζδαηε γὼρ 
Γεο]αῆτ. {ξαυθὴ8 ἔφη οτηϊῆς ἰάεπὶ 
Οαεϊξῇ. 

τοροσάγειν καὶ τσαράγειν) Αὐέξϊοτε 
Οπο!, ΠΌτο ἱπιεγίετία τη νυΐροὸ σε ὁ- 
τηῖῆ. Νίδαηι ἀπε δέϊίομες ἢϊσ ὩΟα 
οοραϊαηίατ (ετῆροτε, (εὰ ροίί5. οτ- 
τοης αἰβιπέϊθρ σουηραγδηζιγ, ΡτῸ 
τυαράγειν ᾿ἰὈτῚ Οαρτ. ὠπάγειν ρῬγξεθα- 
Ῥαηΐῖ. Ἑδάεξδγη νϑγίεῖας τΠΟχ ΓδΟυΥ- 
τες; 

γὰρ ἅπαντες) Ουεῖξ. γὰρ «τσάντες ς 
ἀεϊηάε εὐηάδθιῃ οὰπ ῬΏΙΪεΪ. εἴ πιᾶῦ- 
ρίῃς ϑ5τερῃ. {εᾳαϊ πηυγ : δηΐθ Ζαυ- 
ἴα ἢ ἕαϊτ : ὡς ὧν οἴωνται ἄριστα μά- 
χεσϑαι. ϑαϊάθε. ἰοσὰβ δὺ ἱπίδγρσειι- 
Ῥὰ5 ποη ἃπιιτηδανογίαβ ᾿η νετΡῸ προσ- 
ἄγειν ἴα Ὦ.]. τοι] : πάντες οἱ παρα- 
ταξάμενοι ἡ ἂν ἄριστοι εἶεν μάχεσθαι" 
τυαράγουσι "δὲ οἱ σώφρονες----ἀνάγκη ἔκω 

τεταρμ. Εἴς. 



δ ͵ ΕῚ ΄ 

Α5ῶὼν ταχιστῶ ἀπέλϑοιεν. 

416 ΟΥ̓ΒΙῚ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΕ 
3 ] ΄΄ ε ᾿" Ξ "ἡ 3 ψ ᾽ Ἐς 

«ἀπάγουσι μέντοι οἱ σωφφρονες, ἡ ὧν ἀσφωλεστατο, οὐχ, ἢ 
ἌΣ Ν 3 7 Ε ΝΥ } 

Παριενωι δὲ ἀνάγκη ἐστὶν ἐκ-- 
΄ Ἁ »-᾿ ε 4 “( »-“ᾧ΄ 3 

τετωμένωις μὲν τῶςς ἁμάξαις, ἀνειργμένοις δὲ καὶ τὸς 

ἄλλοις σκευοφόροις ἐπὶ πολύ' ταῦτα, δὲ πάντω, δεὶ προ- 

κεκωλύφϑαι τοῖς ὁπλοζόροις, καὶ μηδωμή τοῖς τολε- 

«ἀμίοις γυμνὼ ὅπλων τῶ σκευοφόρω φαίνεσϑωι. ᾿Ανάγκή 
ἐ “ ΄ ἘΝ νδὶ ἣΝ ΚΣ Χ Ν ͵ 

ουν, ουτω «πορευομένων, ἐπι λέπτον Και ἀσθενὲς τὸ μω- 
“ Ω ε Ψ, » ᾽ “ 

χιμον τετώχϑϑαι. Ἐὲῤ οὖν βούλοιντο ἀθρόοι εκ τοῦ τεί- 
-“ .“ δ ὡς , 3.5.“ 

χους τῦροσπεσειν, ὁπὴ ὧν προσμίξειαν, σολὺ εῤῥωμενέ- 
Ξ “ γ » Ν 

4γστερον συμμιγνύοιεν των παριόντων. Καὶ τοῖς μὲν ἐπὶ 
᾿: ἊΨ Ν ἈΝ ΓΙῸ, ͵ “ὧ ᾽ 

μμάκρον σοῤβευομένοις μῶξκρωαι κῶϊι ὧἱ ἐπιβοήϑειαι, Τοῖς δὲ 

3 “»Ἥ 7) ῖς ᾿ Ἂν ᾽ τ: Ν -Ὁ 

εἰ τοὺ τειχοὺυς βραχὺ σρος τοὺς εἐγγυς Κῶωι προσδρωμεὶν 

ἈΝ τὸν 

48 καὶ πάλιν ἀπελθέν. ἪΝ δὲ μὴ μεῖον ὠπέχοντες ὥαρ- 
7 π τ Ν “ » ΄ Α Ν 

ίωμεν, ἡ εῷ οσον καὶ νυν εκτετώμενοι πορευόμενα, τὸ 

μὲν πλῆθος κατόψνονται ἡμῶν, ὑπὸ δὲ τῶν πωρυφασμέ- 

ἐσπάγουσι μέντοι! Οαο! , καὶ ἐσά- 
γουσι ὃς οἷ, ϑυΐάαθ τσωράγουσι δὲ οἱ 

.Ἰαάαϊ Ὠΐπο. 

45. ἐνειργμένοις (συο], οαπὶ δυϊάα 
εἐνειργομένοις, Βτοάοοὶ ΠΠ6Υ ὠνοιγορεένοις, 
αιοά [πιργρτεταπιοηςταγη να σα γ 5. ἀν- 
εἰργμένοις οἢε ἐχ εἰγηποίοριοὶβ ταιῖο- 
ἴδὰς ἀξτηοηδηατγε σοπμαῖυτ Ζοιηδ, 

σὰπὶ 400 ίαοις Νεῖκο. Οοηίτα οσὰπὶ 
Ιεοποϊανὶο Μαυτγοῖαβ ἀνειῤένοις σ0η)8- 
οσγαηΐ, σαοά απίος ρτορο. 

δὲ τσαντα] Ιτι4 (σαεὶξ, Ψαρο εῇ δὲ 

δεῖ τυάντα. 
46. ἐπὶ λεπτὸν] Ἀεῶλε (σα πιογατγὶαβ : 

ποοοί ομὲ ογάϊηιες τ] 1 7π| ἐχίοτμαγὶ εἴ 
ἀεὀιἠίαγε: ΜΙΏΪ τἄτηθη ρτθθοᾶ νεγθᾶ 
Ρέτερτίηϊ ααϊά πᾶθθγὸ νἱἀδηῖατγ, 

ἀϑρόο.}] Ἦος οτάἀϊπε σα! Ψυΐρο 
εξ : βούλοιντο ἐκ τοῦ σείχους ἀϑρόοι “ἡ 

ποροσσεσειν. ὍΔ πῇ Ζουης ἰησίαβε ; 
Εθὸ ρΡιορῖεγ ἰε]επ5 ὅση οὐ σαπῃ 
πεῖ. Αὐ ΕἸ σον τααίατ ἰῃ ΟαεἸϊξ. 
εἴἴε ἀσροσσεσεῖν τσοι, ἀἐϑφοίοι ΑἸτοτῇ 

ὅπη ἄν] Βεέξὶς ἀν ννεῖίκε ταοϊτα8 
Τυῤρίενις οπλα τ ἴῃ ἢἰ Ὀγ8 οπιηὶ 5. 
(δα με 5. τυροσμίξειαν εχ Οὐε]ῇ. ουτα 
Ζεαηῖο ἀδαϊ Ργὸ τυροσμίξαιεν. ἴῃ (ο- 
ἀἴος τἀπλεῃ ἃ ρεϊπχᾶ χᾶμὰ ζαὶς τῦροσ- 

μίξεις. Ῥοῆδα νυἱραίαπι πολλῷ. εχ 
εοἄεπι (σε! , σοτγαχὶ. 

συμμειγνύοιεν } τὰ σὰυπὶ ϑδίερμαμο 

Ηυτκοδιπίοη εἰ εἶκε. Ψαυϊράτυπι 
συμμοιγνύειν τενοσανὶς Ζευπε, δχ ρτίογα 
Ροτίοάο ἀνάγκη ἱπιε! ρα η5. τυσλὺ ἐῤ- 
ῥωμενεσσέρων μιγνύειν Οπο}{. [εὰ σοττ- 
ἔϊογ ἐῤῥωμκενεσσέρως ἀεαϊϊ. 

47. μακρὸν] ΑἸτοτῇ, μακρῷ--- μακραὶ 
καὶ ἐσ β. 

τορὸς τοὺς] (ὐυε![, εἰ τηᾶτροὸ ϑίερῃ. 
τορὸς τό, ἀεῖπάε ὠπελϑεῖν σὰ πὶ ΡΏΠ]Ε], 
εἰ ΑἸτοτῇ. ἀεάϊι ϑιερῃδηαβ. ὠνελϑεῖν 
σὰπΊ Εαά. ρὑγ. Ουρι, (εὰ εχ οοτγα- 
ἔϊοπε; ἃ ρῥτγίιπα δηΐπὶ τηὰπὰ ζἰαϊξ 
ἐπελθεῖν. 

48. ἐν᾽ ὅσον καὶ νῦν] Εή4. ργ. ἀδηΐ: 

ἐφ᾽ ὅσον καπόψονται ἡμᾶς καὶ [εἀ νετδᾷ 

κας. ἡμᾶς οτηῖῆι σδοτιεὶ δὲ Οαπηεταᾶ- 
τί 5, ἀαπγπανίίᾳυε δίθρμαπαβ. Βτο- 
ἄδοὺβ νετῦὰ κασόψονται ἡμᾶς ἴἴὰ τεῖὰ- 
1ππν αὐ πε οἷα5. ἤὰσ δὴ δά {ξᾳυθπτὶᾷ 
κασόψονται ἡμῶν φετπεᾶηῖ. Νο- 
Άτάτη Ἰδδεϊοπεῖη ἀαπὶ Βοάϊ. Οαεϊῇ. εἰ 
ΑἸιοτέ, [ἴῃ Οαεϊῇ, τἀπηθη νεγῦᾶ καὶ 
νῦν-τικασ'. ἡμῶν ἱπ τηᾶτρῖπα ἔα πὶ δααὰὶ- 
ἴὰ : ΔΙιοτῆηαβ ἐφ᾽ ὁπόσον ἀδῖ, 



ΤΕ ὙΘΑΡΙ ΨΥ. 

» Ὁ 3 Ν᾿ 5 ͵7 7 αὐτοὺς οὐκ ἂν ἀπαράσκευοι λωμβανοίμεϑω. 
δι, ἔφη, ὦ ἄνδρες, οὐδ᾽ ἐπιχειρήσουσιν, ὁπότων πρόσω 
Δ .“ἢὉ) ὦ “" ἂ 3 χ ΕΝ ᾿ς: ““ῳῃ, ς ν᾿ 

δέη ἀπὸ τοῦ τείχους ἀπιέναι, ἣν μὴ τῷ ὅλῳ ὑπολάβωσι 
" ““ ε 9 ᾽ 

τοῦ παντὸς κρείττους εἶναι" φοβερὸν γὰρ ἡ ἀποχώρησις. 
κυ Σ᾿ 3 Ε » »“ “ὴ ΤΥ. 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπεν, ἔδοξέ τε ὀρϑῶς τοὺς παροῦσι λέ- 50 

ΒῈΝ 

« 7 ΕῚ “ν᾿ « » 

γεῖν, καὶ ὁ Γωβρύας, ὥσπερ ἐκέλευσεν, ἥγειτο., ἸΠαρῶ- 
΄ ᾿ Ἀ γ΄ »" ͵7ὔ ὰ δι Ν δ ὦ 

μειβομένου δὲ τὴν τοῦλιν τοῦ στρατεύματος, ἀεὶ τὸ υὑπο- 
: - 9 } 4 λ 

λειπόμενον ἰσχυρότερον τσοιούμενος ἀπεχώρει. 
ἧς β ἔ μ ΝᾺ ΄'Ἱ δ 7 Ε) τι ο- « 

Ἐπεὶ δὲ τπορευόμνενος ουτως ἐν τῶις γίγνομενωις ἡμε- 

ραῖς ἀφικνεῖται τρὸς τὼ μεϑόριω τῶν Σύρων καὶ Μήδων, 
ε ε -“ » » Ν χα ἘΠ φὉ 7 ΄ 
ὅϑενπερ ὡρμᾶτο, ἐνταῦζλω δὴ τρίω ὄντω τῶν Σύρων Φρού- 
ριώ, ἕν μὲν αὐτῶν, τὸ ἀσϑενέστατον, προσβαλὼν βία 

φανεῖται) [τὰ εχ νεγτῆοηβ σδῦγ. τε- 
τοτῖρῆς Ζεὰπε ρῥτὸ φαίνεται. 

49. ἢν δ᾽ ἀφα} ΤΑΌτΙ ῬὨΠΠΕΙρὮϊ, Βτο- 
ἀδι, Οσυε!ζ. ἃ ρτὶπηᾶ πγᾶπιι, εἴ ΠΠΔΓΡῸ 
ϑιερῇ. Ὠαθεπὶ ἀν οὖν (ἄν δ᾽ οὖν (ὐιε] 6.) 
τῷ ὄνπσι. ϑεαυξηβ σῇ ΡτῸ σιωπῇ ΕΧ |1- 
Ὀτὶα Βτοάφι, Βοάϊ]. (γπε]ῇ, ει ΑἸτογέ. 
τεσδρίυπὶ εἴ ἂὺ ΗατοΠιπίοηο εἴ Ζευ- 
πῖο. 

ἔφη, ὧ ἄνδρες] Ουεῖξ, ὦ ἄνδρες, ἔφη. 

{ει 6 5 δέη ρτὸ δέοι εχ εοάεπι εἰ ΑἹ- 
τοτ. τεσερὶ: συοά ὁπόταν ΡΟ ]ᾶΓα 
υἱάξιαγ ; δέοι νεγο οὰπὶ ὁσόσε τηε]} 5 
φοῖῖ, (ετεγὰπη Αἰιϊοτί. ἐσιχειροῦσιν 
ὅταν ἀδῖ. 

ἤν μὴ] Οὐε!ῇ, ἂν μὴ---τφοβερὰ ς {εὰ 
᾿οτγθέϊογ Φοφερὸν (ἰςαϊ : ἴῃ ΑἸἰτοτῆπο 
«ἢ: σῷ ὅλῳ πίστεώς που σάντως κρείπ- 

σους. Μοϊυϊῖ, Ρυῖο, ἀᾶτε : τῷ ὅλῳ 
πιστεύωσί σου τσάντως κρείστπους εἶναι: 
φοβερὸν γὰρ ἐποχ,. Νοη ἴηερίε ! 

50. καὶ ὁ Γωβρύας] Ουε]ῇ, καὶ ἦγεν 
ὲ Γωβρύας, ὥσπερ ἐκέλευσε. Τοῦ τσαρα- 

μειβομένου δὲ σὴν τοόλιν Ἰῃ!Ετυ τ σοττα- 
ἔϊοτ. στρ. αἰεὶ σὸ ὑπολ. ἰσχυρότερον. 
Οοτηρατγαιτνὰπὶ πιοάυτη ΡτῸ ἰσχυρὸν 
ἀςάϊε ετἰαπῇ οαὐτὰ ΡΠ ΕἸ ΡΟ διερμα- 
Πὰ5 εἴ Αἰτογῆπαβ, ἰη αὺο εἶ τὸ ὑσο- 
λειπόμενον ἀεὶ ἰσχυρότερον. ΜΊΏΙ (πε, 
Τρηρίαγα νεγῶβ νεβίξια τηληϊξεῖζα ἰῃ- 

ἀϊσατε ν᾽ ἀεῖαγ, [Ι͂ἢ νυϊρατγὶ επὶπὶ να 
αυδπὶ ἀυτίτεγ δὰ νεῦρᾶ ὥσπερ ἐκέλευσε 
Ἰητε] }ρὶ ὁ Κῦρος, δά δε π5 ἡγεῖσσ 
οοηίτα ὁ Γωβρύας, ροῖῖεα δὰ τοοιούμενος 
ὠπεχώρει ἰϊετατη ὁ Κῦρος ᾿ἰῃ6] Πρ 6 γα 
ορογίεδί. Οοπῖγα αυδπὶ πο] ] ΕΓ οπι- 
ηἷα βυσπί, ἢ τηξοὰπὶ ἐσ νεῆιὶρὶς 
Ουεῖῇ, Ἰερετίϑ : ̓Επεὶ δὲ ταῦτα εἶπεν, 
ἔδοξέ τε ὀρϑὼς τοῖς τσαροῦσι λέγειν, καὶ 
ἦγεν ὃ Τωβρύας, ὥσπερ ἐκέλευσεν, ποῦ 
τυαραμειβομένου σὴν τοόλιν στρωτεύμα- 
τὸς τὸ ὑπολειπόμενον ἀεὶ ἰσχυρότερον 
τυοιούμενος ἀπεχώρει. [τὰ ἤτημ! [ὰπὶ- 
τηᾶ οτατοηΐβ Ὀτγανταῖα Ὀτθοτεσθα ητὶ5 
Εχδγοίτα. σαὶ οτιατῖὶβ Τρεοίεπλ Χεπο- 
ΡΏοη ἱπητταῖὰ5 εξ ν᾿ ἀετατ. 

51. τυρὸς τὰ] Εχ Ουε!, εἴ Ζοπᾶγᾷ 
εἰς τὰ τοσορὶϊ Ζευπε: ἰάδτη [Ὁ οΓ 
Σύρων ----ἔνϑενσερ. ΜῸΪΠΙ εδτίαπὶ 8}1] 
ΠΟΥ] Σύρων, ΑἸϊὶ ᾿Ασσυρίων Ὠαῦεπε. Εξ 
πρτα ἢ]. 3, 22. Αἤγτίοβ. ποηγηανίξ 
Χεπορῆοη, αἀετ Ἰοσι πὰ πὰς τεῖρὶ- 
οἰὰς Ια νοτὸ οὶ. νο 22. ΒΥ ΓΠ 1:65 
τα ρτοὸ Αἰγτγιῖα ποπλὶ πδηῖασ. ΜΙΠὶ 
ποτηϊηατα ἴα ἱποοηῇδητα ἤθη ρἷα- 
ἐ6ῖ. 

μὲν αὐτῶν) ῬὮΏΠΕ]. ΟαεἸξ, Ζοπατγας 
μὲν αὐσός. ἀξίηάε βίᾳ τυροσβαλὼν 

Ουεὶξ, 

Ἵφ, -“" »“Ἢ’ Δ 39. 99) 

γῶν ὅπλων πῶς ὄχλος δεινὸς φανέται. Ἢν δ ἄρα 4ο 
ε ΕἸ » ͵7 ΕῚ ΄“ ᾿ ΄ς“ 

καὶ οὕτως ἰόντων ἐπεζίωσί πη, ἐκ τοολλοῦ «προορῶντες 

Μῶώλλον 

61 
(48ε]]}ς ἐτῖ- 
Ὀὰ5 ΡοιϊταΓ, 



318 ΟΥ̓́ΕΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝ ΚΖ 

ἔλαβε, τὼ δὲ δύο φΦρουρίω φοβῶν μὲν ὁ Κύρος, πείϑων 

δὲ ὁ Γαδάτας, παρεσκεύασαν τοαρωδοῦνωι τοὺς φυλάτ- 

τοντάς. 

ΓΑ ΡΟΥ, 
Ξ : Ἂς Ὰ “ -; Ῥω ἊΝ 7 Ουπι πον, Ἐπεὶ δὲ ταῦτω διεπέπρωκτο, πέμπει πρὸς Κυαξάρην, 

τα ἶτεβ, ἡδοι ὡς. ἘΣ : ἘΝ ὰ 

“αϊδυς καὶ ἐπέστελλεν αὐτῷ ἥκειν ἐπὶ τὸ στρωτόπεδον, ὅπως 
ὨΌΠΟΙᾺΘ 

Ἷ ἧς ΄ “ ᾽ 7 7 . 

ουπὶ πηΔη- ὩὩερὶ ΤΕ τῶν ουρίων,. ὧν εἰληῴῷεσαν. ἰδουλευσώιντο, ὁ τί 
ἀαιὶς (ἸΡτὶ β Φς ὐχω, ἥφεσαν, β ἢ 

ἵν. 68Ρ. 5. 
[εξι. 26.) 

ἢ ν Κ 7, ͵ “ ᾿: νὐλ ανςς 
ταὶ θὰ εταῖ, σερὶ τῶν ὥλλων σύμβουλος γίγνοιτο. ὅ τι ἂν δοκοίη ἐκ 
ς Ρεγῇάε "ὦ β μβ 77 ᾿ ᾿ 7ὕ Ἀ Ν ͵ 5. ἈὟἝΝ τῆς ορῆι Ὁ ΝοουΣ Ογαχάγειῃ τούτου ὠρωττειν᾽ ην δὲ κελεύυγ, εἰπε, εῷη, οτί ἐγὼ ὧν ὡς 
νει Πδβῖν. 9. ἐν ᾿ Ἶ ὸ σὩ» 
ἢϊς ἰηνῖ- 2 εἥεινον ὑκὼ ας χώνς εδευσόμενος . Ο μεν δὴ ὠνγγέελος 

-“ Ἂς 7 

χρήσαιντο, καὶ ὕπως, Θϑεωσάμενος τὸ στράτευμω, καὶ 

ἴδια Ογ- 
τὶ εο Ἰαθεη- ὥχετο ταῦτ᾽ ἀπαγγέλλων 
τς ἴῃ εις Ἂ Ὁ φ ᾿ 
Ἔπτι ριοῦ- ὋὉ δὲ Κῦρος ἐν τούτῳ ἐκέλευσε τὴν τοῦ Ασσυρίου σκή- 
ΟἸοΙΓ, Ν γ ς γᾳ » »"Ἥ 7 ' 

4υοά οσὰπὶ γῆ», ἣν Κυαξζάρει οἱ Μῆδοι ἐξέϊλον, ταύτην κωατασκευώσα!ι 
ἴαϊς Ἔχεγοὶ- ς 
θυ: Με. ὡς κώλλιστα τῇ τε ἄλλη κατασκευή, ἣν εἶχον, κοὶ 
ἀοτυτῃ ἃ- 

σὼ δὲ δύο] τὰ Ρῥτὸ σῶν δὲ δύο Φφρου- 

φίων ἸϊΌτὶ Βτοάδοὶ, (αῦσ. Βοάϊ. (ὰεϊξ. 
ΑἸτοτῆ. πὶ ααοά δύω εἴ ἴπ Βοάϊ. 
Ουε!, 

ὁ Κῦρος ---- ὁ Ταδάτας) Ατιοα]απὶ 
εχ Ζοηπᾶῖα δαάιαϊ Ζεαημα. ϑεαυεῃς 
πταρεσκεύασαν ἃ Ζοῃᾶγα δοςερίαπῃ ἰπ 
Ἰοοὰπι νυ! ατὶϑ ἔσεισε (αΙταϊ Ζειηε:; 
πες ἃρίϊα5 ΠΠὈτὶ Τογρτὶ δάμπας ἀεάε- 
ταπῖ, ηἰἢ ἐσοίησαν ἃ ΝΝεϊκιο εἐχοορὶ- 
ταῖαπὶ ῥὑγορίεσ πλάϊ πέτα ργθίε- 
185. 

διεπέπρακτο) [ἰὰ οὐτῇ ΘὈεΪΓ. 
Ζειπς ΡΓῸ διεπράξατο ---ἰπέστελλεν 
ἥκειν αὐτὸν ἐπὶ σὸ στράτευμα. Ζοπαταβ 
εἰς πὸ στρατόπεδον ἀεάϊτ, [τάττῃ ΡΠ:]- 
ΕἸ 5 σσρασόσεδον νετιϊξ. 

τσερί σε] Ουεϊῖ. οπλ!ῆο στε ἀεϊηάς 
σύμβουλος γένηται. [ἴῃ ΑἸτοτῇ, εἶ χρή- 
σῶιεν ταί. 

δ σι ἄν] ΑἸτοτί. 

σῶν, οτηϊῇο ὦν. 
κελεύῃ} Ηοο εχ [ἰὈτὶ5 [5 Βγοάδθουβ 

εἴίατη δηποῖανίζ, εἴ νετεὶϊ ῬΒΠΕΙΡΠ 8. 
Της. κελεύης, ΑἸά, κελεύεις. Ουε!ξ, 
ἐὰν δὲ κελεύῃττεῦει ἔγνω ὡς ἄν ἐκεῖνον 

“ ΄ Ε ͵ 

δ σι δοκοίη ἐκ τού- 

ἰὼν στρατοπεδευσάμενος. ΠΟΥΓΕξΊΟΥ ἔγνων 
Ταρτᾶ, (οπρῆς. 

2. ὃ μὲν δὴ] ΘΕ], δὴ οτηῖῆι : ἀεϊπάς 
Ζειαπης εὐυίάαπι ᾿ἰὈτῖ, ῬΒΠ]ΕΙΡΏΙ εἴ 
Ζοηδτῖϑ (εσαῖα5 δυξτοτι αἴθ σοιγαχὶς 
νυϊκαϊαπι ἐκέλευσεν ἐν τούτῳ σὸν Τα- 
δάταν. συ] ἰῃ ουτάπάο Ογᾶχατὶς ἴᾶ- 
Ῥεγηδοαϊο πη] [α ΠΠ{ὸ ρατίοβ νἱάδπ- 
ἴὰγ ; (εααϊτατ εηἰπὶ {εξξ, 3. οἱ μὲν δὴ 
ταῦτ᾽ ἔπρασσον : ΕΟ ἰηΐτα ν. 5, 38. 
τηρητὶο ἥτ σδάαϊοθ, δὶ Ογαχᾶτγεαβ ἰῃ- 
ἀυοίτατ [π᾿ τὰ Θγηδοῦ πὶ. 

ἣν Κυαξάρει)] Εχ Ζοπαᾶγα ἀττ]ΟΌ] πὶ 
σῷ αἀάϊαὶῖ Ζευπδ ; δ Κυαξάρει ἣ ἣν οἱ Μῇῃ- 

δοι. Ουεϊξ, ἣν οἱ Μβδοι τῷ Κυ. 
- κάλλιστα) ῬΠΙΙεΪ. Θεὶξ, Ζοπᾶτγαβ 

βέλειστα. 
κατασκευῇ] Εχ Ουεϊξ, εἰ Ζοπατγα 

τυαρασκευῇ ἀεάϊε Ζευπε ; αυδηηθδπ) 
ἄς Ουεῖϊξ, νατὶαϊΐίοπα τάσεῖ ΕἸΓΟΠεγὶ 
οοἸἰἸ]ατίο. ϑεά κατασκευὴ (ἐτρΡεῖ Ἀα- 
πορδοπῖὶ εἰ ἰητγταπιεηΐαξη εἴ ογηᾶ- 
τηθηῖαπι, τυαρασκευὴ ἀρρᾶτᾶῖα5, ἰῃ- 
Ῥτί πὶ Ὀ6Ι Ποὺ. 

ἣν εἶχον] [τὰ οὰὐπῃ ΡΏΪ]εὶϊ. Ουε!, εἰ 
Ζοπατᾶ ἀεάϊς Ζειης Ρζοὸ εἶχεν. 

’ 
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Ὰ -"- 3 »-ὦἬ» » Ν »“» εν »" . τῆς σ' δτὶς σηοΐε- τῶ γυνωιίκε εἰσωγωώγειν εἰς τὸν γυνωικωνὼ τῆς χήνης, ̓Ἰθιηνθνν 
ὌΠ Ὁ εν Ἂ ο μ τ , πορ υἱὲ καὶ σὺν αὐταῖς τὼς μουσουργοὺς, αἵπερ ἐζηρημένωι ἤσαν . 

« Ν “ὦ αὺν ς Ν 
Κυαξάρει. Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραττον. Ὁ δὲ σεμ- 3 

ῆ, ΧΝ εἶ Ζ 9 δ 8. ἌΝ, 3 ΄ 

φϑεὶς πρὸς τὸν Κυαξάρην, ἐπεὶ ἔλεξε τὼ εντετωλμένω, 
τ 7 « 7 Ὅς "1 ὦ ρν Ν ’ 

ἀκούσας ὁ Κυαξάρης αὐτοῦ, ἔγνω βέλτιον εἶναι, τὸ στρώ-- 
- ἐ᾿ -“ 7 Ν, ν ε τ ἃ 

τευμώ μένειν ἐν τόςς μεθορίοις. Καὶ γὰρ οἱ Πέρσαι, οὺς 
΄ ε »“" “ ἐ ΔΧ Ἂ 

μετεπέμψατο ὁ Κυρος, ἡἤκον' ἡσῶν δὲ μυριώδες τεττορες 
ο »Ὃ“Ὃ2Ἂ ε Ἂν “Σ 7 ἮΝ 

τοξοτῶν καὶ πελταστῶν. Ορων οὖν καὶ τούτους ττολλὼ 4 
΄ ν Χ Ἂ “5. ς 3 

σινομένους τήν Μηδικὴν, τούτων αὖ ἐδόκει ἥδιον ἀπωλλα- 
» .ο νι 9 δ Ε ΄ ες Ν 

γήνωι μᾶλλον, ἢ ἄλλον ὄχλον εἰσδέξωσϑθαι. Ο μεν 
ἊΝ 2 “" 37 ΕΣ Ν 

δὴ ἐκ Περσῶν ἄγων τὸν στρατὸν, ἐρόμενος τὸν Κυά- 
7 Ἂ Ν 7 ᾿Ξ ν “ἤ Ἄ -“ 

ξάρην, κωτῶ τὴν Κύρου ἐπιστολήν, εἰ τι δέοιτο τοῦ στρῶ- 
7 ας ὧν 3 -“ 3 “ὰδ βλε εν, ον 

τεύμωτος, ἐπεὶ οὐκ εη δεέισθαι, αὐϑημερὸν, ἐπεὶ ἤκουσε 
᾿ “" 77) Ν 5; ἃς 57 ἣ, 7, 

τυωρόντον Κυρον, ὠχετο τῦρὸς φὑτὸν ὥγων τὸ στρῶτευμῶ. 
ς Ά, ᾿ Ἂ 7 »᾿-ς νν »“»μ" 

Ο δὲ Κυωξάρης ἐπορεύετο τή ὑστεραίο σὺν τοὺς παρά- 5 
᾿ ͵ ᾿ ρυ ς Ἐπ «γον Ογεὰς οὗ- 

μείνασ, Μήδων ἱππεῦσιν" ὡς δι ἤσϑετο ὁ Κυρος ὥροσ- Β, Ογ- 
; ἈΧΑΙΪ ΡΙῸ- 

σοαϊξ σὰ πὰ 
εἐαᾳαϊίαῖα. 

ἃ «Ἂ, Ἁ Ἃ) .Ψ δι ἃ ΄ Ν 

ἰόντ αὐτὸν, λωββὼν τούς τε τῶν Περσὼν ἱππέας, πολλοὺς 
τι ", Ν ᾿" 7 ον ἐν ὌΝ ΕΝ, Ψ 
θη ὄντως, Καὶ τοὺς Μήδους ώντας καὶ τοὺς Αρμενίους 

τὼ γυναῖκε] ἱποριΠπιαπὶ ἰεϑῖο- 
ἘΙΘΙΏ τῷ γυναίκα εχ Οσε]ῇ, εἴ Ζοπᾶτα 
ἱἰπάαχὶς τὴ Ζεαηῖο ύεικε: ἢῖο 
τατηξῇ γυναῖκας ἀφάϊτ, εἰ ἀεϊησερϑ 
αὐταῖς νυϊσαΐατη ται παϊῖ, 1116 εχ {1|- 
ἄξεπι ᾿ἰτὶ5 ταύτῃ ἀεξάϊ. ϑ8εἀ Ογᾶχατὶ 
ΡῬίατεβ ἀκ ρῥτεβάα τη] Ἔγο]α8. ἐαϊ Πξ 
ἐχοπιῖαβ ἰεἴδῖαγ ΧΕπορῃοη ἱρία [ὰ- 
ΡΓᾶ ἱν. 4, 52. υἱ τροξὶε δἀπιοηαὶς 
γγεῖκε. 

Κυαξάρει) Ατιϊσ] πὰ τῷ εχ Ζομᾶτγα 
αἀάϊαϊς Ζεαπε ; Κυαξάρη ἀαὶ ΔΑΙτοτῇ, 
ἀεϊηάε Κυαξάρη ΟΕ], 

3. ὃ Κυ. αὐτοῦ) Ουεὶϊξ, αὐφοῦ ὃ Κυ. 
---ἰν αὐτοῖς μεδϑορίοις. [εὰὦ σοττγεξϊοΓ 
Ὦος ἐν ἰηζετγαϊῖ, 

4. καὶ τούτους) (συεἸᾷ. καὶ σοὺς σινο- 
μένους πολλὰ---- τούσων ὧν ἐδόκει ἥδιον 
ἄπ. ἤ ἄλλον οταῖῇῆ᾽ο μᾶλλον, ηῃοά [α- 
οἷῖ δἰίαπὶ Βοάϊ]. σινομοένους τσολλὰ ΑἸ- 
ἴοτῖ, Οἵ. ΤΌρτὰ δὰ 1]. 4. 1ο. } 

ἐσισπσολὴν) ίλτρο Ομεὶξ, ἐντολὴν 16 - 

ἔετῖ, αποά τέσερίς ͵εϊῆαβ, ἀεϊηάς 
στρατοῦ Οὐε]{. 

ἐστεὶ ἤκουσε] ΜΙΠῚ οτγαῖῖο Χεπο- 
Ῥῃοπεὶς Ὠϊο πἰτη!]β Ππιρίαχ ἢδο ἔατῖῳ 
νάτια το πὶ ας. Ὑι14ε τηοάο ρδε- 
τηϊΠατὰ ἐσεὶ οὐκ ἔφη δεῖσιλαι, αυαοα 8“ 
τἰπὶ ρθη! 

5. ἐπορεύετο τῇ ὑστεραίᾳ) Γος οτάϊς 
πε Ουεὶῇ. στῇ ὕσα, ἐπορ. ἘΠά, δηΐα 
Ζευηίαπ,. ἰάετι ᾿10ῈῪ σοῖς; σσαραμείνα- 
σιν ἱππεῦσι Μήδων. Ζοηᾶτᾶς τταραμεί- 
νῶσιν αὐτῷ σῶν Μήδων, πὰς ἀτιϊο] πὶ 
σῶν δΔαάϊάϊς Ζειπε. 

σούς σε σῶν] 1τὰ εχ ΡὨΪΠεὶ, σαεϊ ες, 
Ζοηᾶτα εἴ τηδιρῖὶπα ϑδῖερῃῇ. Ζευης 
(οτὶρῆϊ ρτὸ σοὺς Πέρσας. 

Μήδους τσάντας)] Εχ ῬΏΠ6], [ἰὍτο, 
Βτοάφι, Ουεὶῖ. εἰ Ζοηᾶγα σπαρόντας 
Ῥτγροῖα!ς Ζεῦπα. Αἴ ἴϊὰ ἀεθεῦδαὶ εξ 
ποὺς τοαρόντας Μήδους Ὑ6] τοὺς τῶν 
Μήδων παρόντας. 
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Ν Ἂ « Ψ Ν ἰρκ "7 ΄ ᾶς 
καὶ τοὺς Ὑρκανίους, καὶ των. ὥλλων συμμάχων τους 

᾽ Ἃ Ν 9 7 ᾽ ΄ Ξ Ν ᾽ ν 

εὐιπποτάτους τε καὶ εὐοπλοτάτους, ἀπήντα" καὶ εἐπιδεί- 

6 κνυσι τῷ Κυαξάρει τὴν δύναμιν. Ὁ δὲ Κυαξάρης, ἐπεὶ 
ἰρ μον λ “ Ψ 7 Ἂς ᾽ Ἃς 

εἶδε σὺν μὲν τῷ Κύρῳ πολλούς τε καὶ κωλοὺς κὠγωϑθοὺς 
ε ΄ Ὗν ε 9 δ τό τι ΤᾺ ἈΝ 5.5» 2 

ἑπομένους, σὺν εαὐτω δὲ ολιγήν τε καὶ ὀλίγου ἀξίων 9:ε- 
7 7 ᾽ὔ 3 “, ν9) “ ΓΝ ΩΝ 

ραπείαν, ἀτιμόν τι αὐτῷ ἔδοζεν εἶναι, καὶ ὥχος αὐτὸν 
3, 3 Ν ἘΝ « » Ἐπ ΩΝ »“{ 

ἔλωβεν. Ἐπεὶ δὲ καταβὰς ὁ Κυρος ὥπὸ τοῦ ἵππου 
ο»" ς ͵ Ἂ; ὡς ΄- 7, ,7 

τροσήλϑεν ὡς Φιλήσων αὐτὸν κατὼ νόμον, ὁ Κυαξάρης 

κατέβη μὲν ἀπὸ τοῦ ἵππου, ἀπεστράφη δέ: καὶ ἐφίλησε 

γ μὲν οὗ, δωκρύων δὲ φανερὸς ἦν. Ἔκ τούτου δὴ ὁ Κῦρος 

ΑἸτΟτοδῖο 
ἰπῖεσ Ογ- 
ΔΧΆΓΕΙΩ εἴ 
ΕΘ γτγαπι. 

Ἂς Χ » - 3 7) οὔ: " 

τους μὲν ὥλλους ὡπῶώντῶς ὡποσταντῶς ἐκέλευσεν ὥνώ-- 
Ἃ Ε Χ ω- »“, -“᾿ 

παύσασϑαι" αὐτὸς δὲ λαβόμενος τῆς δεξιᾶς του Κυα- 
7 Ἀν 9 Ἀ 8. «ἃ ΣῈ ς »γ ἐνονἣνΝ “ Ν 

ξάρους, καὶ ἀπωγωγῶν αὐτὸν τῆς ὁδοῦ ἔζω ὑπὸ φοἰνικώς 
»"Ὁ »Ἄ»"Οο ς "»- 9 ΄ Σ »"»" 

τινώς, τῶν τε Μηδικῶν πτίλων ὑποβωλεῖν ἐκέλευσεν αὐτῷ, 
ν 7 ἔῦυν Ν 7 27 Ὁ. τ 

καὶ καϑίσως αὐτὸν καὶ παρωκακ σάμενος ἤρετο ὧδε 
2 δ 3 Ἂς ρν ὌΝ “ ων ΟΕ 

Εἰπέ μοι, ἔφη, πρὸς τῶν ϑεῶν, ὦ Θ εἴε, τί μοι ὀργίζῃ, 
Ν ἮΆ ἊΝ ε δι «“ ΄“Ὕ ΝΖ 2 “ε 

καὶ τί χωλεπὸν ὁρῶν οὕτω χωλεπὼς Φέρεις ; Ἔνταυϑα 
ΑΚ Υ Ής Ἅ 3 « 3 εἰ “ 

δὴ ὃ Κυαξάρης ἀπεκρίνατο τοιάδε, Ὅτι, ἔφη, ὦ Κῦρε, 
ἘΦ Ν 2, Ὁ 3 δ ὁ , » » ᾧ 

δοκῶν γε δὴ, εᾧ οσον ἀνθρώπων μνήμη εφικνειταί, καὶ 

σε καὶ] Ουεῖῇ, σε οὐ ο ἀπήντα 
ἐσιδεικνὺς, αυάτὴ [οτὶρίαγατη εἰίατη ἴῃ 
ῬΏ1|Ο]. εἰ Ζοπᾶγὰ Ἔχῆαηίεγῃ τεςερὶζ 
Ζειαμθ. ἀπήντα λαβὼν καὶ ἐσιδείκνυσι 
ουπὶ Βαά. ρτγ. Αἰκογῖ, φὰὶϊ ροῆεα Κνα- 
ξάρη ἀαῖ. 

6. καλοὺς Ζοπατας οπιὶῆϊ : ἀείη- 
ἄἀε ἑπομένους ῥῖο συνεσοῤκένους ΕΧ εο- 
ἀεπὶ εἰ Ουεϊῇ, ροία! : ροῆδα καὶ αὐτῷ 
ὀλίγην ΑἸτοτί. 

αὐπῷ ἔδοξεν) Ηος οτάϊπε οὰπὶ Ζο- 
Ὠᾶτὰ Οὐε!ῖ, ἔδοξεν αὐτῷ δῃῖς Ζευ- 
ὨΪῸ ΠῚ. 

τοροσῆλϑεν] 1υηϊ. ἦλθεν, ΑἸά, σροσ- 
κεῖθεν. 

7. πούτου δὴ] Ἐχ Ουε]ξ, ρτο δὲ ἀε- 
ἀϊτ Ζεὰαπε: ἀείπάε τσώντας ἀναστάν- 

σας Οπε]ξ, οὐαὶ ΡΏ1]ε]. ἸἰΌτο, Βτο- 
ἀ8ὶ εἴ πηδγρίπε ϑίερῃῇ. Ψαυϊραῖα ἴὰ- 
Ιδη ἃ οοτγοέϊοστε οἷ {ὰρρ]εῖα ἴῃ 
Ουεῖΐ, Ροῆεδ ἐναπταύεσϑα, Οδς 

Κυαξάρου: Ησος ἱπ Ουεϊξ. σοτγεέϊοσ 
ἀεάϊτ ρτὸ Κυαξάρου. 

σῶν τε Μ. σίλων] ῬΠΠ]εΙ. εἰ Βοάϊ, 
σόν σε Μηδικὸν πῖλον. ΑἸτοτί. Κναξα- 
ῥους ἀσπαγαγὼν----Μηδικῶν͵ ἀπίλων. [εὰ 

ὦ ῬΡαῃδῖῖ5 Τπρροῆτὶ5 εἰ ποίαϊαπ) εἴ 
Ἰοῖᾶ δηῖε ἃ {Ρε6Γ ταίαγα. 

ὑποβαλεῖν! Ηος ΟαεἸ]ᾷ, ρῥτὸ ὑπσοβάλ- 
λειν ἀδάϊτ, ἀεϊπάε τυαρακαϑιζόμενος ΑἸ- 
το. τὸ ἥἤρεσο εχ ΡΏ 16]. αε]ῇ. ἐχ 
τηλτρίης δίερῃ. εἶσεν ἀεάϊτ οατῃ Ζεα- 
ηἷο νεκε. 

8. ἀπεκρίνατο) ἴἰὰ οὐὰπὶ ΑἸαϊΐπᾶ 
ϑιερῇ. οὔ ο σοιάδε ΡΏΪ]ο]. εἰ Οαε] Ὁ, 
λέγει αὐτῷ Ἰαπῖϊπα εἰ ΑἸἰιοτῖ, 8ε6- 
4υεη5 ἔφη οπιῖῆς σε ξ. 

ἐφικνεῖτα.) Οπεῇ. ἀφικνεῖσαι. ἀεῖϊη- 
ἂς τυιφυκχὼς Εἀά. φτ. Αἰϊτογῆ, αυοὰ 
οοττεΐζοσ ἰῃ στε. δαίογιρῆς, Β1Π}}- 
πες ροβεὰ ὁρῶν σμεϊξ, ΑΙτοσῖ. 



ἘΤΌΡῸ ΝΞ ΑΡ 421 
΄“» “ἢ, “ Ἢ , Ε΄, 

τῶν ττώλαι τορογόνων καὶ πατρὸς βασιλέως πεφυκέναι, 
Ν δι ᾿ς ,ὕ “Ὁ » ΝΣ δ. ξ, Ἂ» 

καὶ αὐτὸς βασιλεὺς νομιζόμενος εἰνωϊ, ἐμνώυτον μὲν ὁρω 
«“ » 3 » Χ νι Ν ο, ὦν 

οὕτω τὠπεινῶς καὶ ἀναξίως ἐλαύνοντω, σὲ δὲ τὴ ἐμὴ Ὅς 
͵7 ΄»Ὃὡω »γ7’ Ὶ ἃ ᾧ ΓΩ] 

ρωπείο, καὶ τή ὥλλη δυνώμει μέγων τε καὶ μεγαλοπρεπῆ 
͵ - Ν ᾿ " εονῷὮ 

πωρόντῳ. Καὶ ταῦτα χωλεπὸν μὲν οἴμαι καὶ ὑπὸ πο-9 
2 “Μ ᾿ς ᾿ Ἦν “ “΄ εὐ τ 

λεμίων σαϑεν, ὥολυ δε, ω Ζευ, χωλεπώωτερον, υῷ ων 
Ὁ ᾽ »- »“, ΄ ᾽ Ν ᾿, ἊΝ “ 

ἡκίιστῶ ἐχρήν ταῦτα πεπονθέναι. Εγω μεν γὰρ δοκῶ 
δ 7 ᾿Ν Ἂς Ω τὰ ῳ “» ΝΥ εν - ω 

ἑκώκις ὧν κωτὼ τῆς γῆς ἥδιον δῦναι, ἢ ὀφϑήνωι οὕτω 
Ν ᾽ »“" Ἂς ΕἸ " 3 “Σ΄᾿ Ε 7 

ταπεινὸς, καὶ ἰδεὶν τοὺς ἐμοὺς ἐμοῦ ὠμελήσαντως καὶ 
᾽ »" Ε ΕῚ Ἂς Ε » μὰ 3} «“ » 

ἐπεγγελωντῶς ἐμοί. Οὐ γὼρ ἀγνοῶ τοῦτ᾽, ἐῴη, ὅτι οὐ 
ςς “Ὁ ΄ 7 ἘΣ Ν Ν ο᾽ ΤΣ ἢ "» 3 7, 

συ μου μόνον μείζων εἰ, ὡλλῶ Κῶι οἱ ἐμοὶ δοῦλοι ἐσχυρο- 
ΕἸ -- ςε , ΄ Ἂ Ε 

τεροι ἐμου ὑπαντιώζουσί τοι, καὶ κατεσκευασμένοι εἰσὶν, 
ε ἥ ᾿Ὸ»" »ροᾳαη » ι “Ὁ ὌΝ ““ 

ὥστε δύνασϑωι ποιησῶν μῶώλλον ἐμὲ κῶώκως, ἢ πωϑθ εν 
πὰ Ἢ 2 “Ἢ «“ “ ΄ Ν Ε "»" 

ὑπ᾽ ἐμοῦ. Καὶ ἅμω ταύτω λέγων πολὺ ἔτει μῶώλλον1ο 
ΕῚ »᾿»΄ ς »᾿»-»"-ὍὋ Γ [2 Ν »"» ΕῚ "4 

ἐκρατέῖτο ὑπὸ τῶν δωκρύων" ὥστε καὶ τὸν Κυρον ἐπεσπώ- : 
᾽ »“" Ζ ΝΠ. ... 3 ν Ν 

σατο ἐμπλησθῆναι δωκρύων τῷ ὀμμώτωὼ. Ἐπισχων δὲ 
Ἂς 5 ͵7 ε “ 

μέκρον ἔλεξε τοιάδε ὁ Κυρος" 
ΕῚ Ν “Ὁ ὃ 3 τ 7 Μ ά 

Αλλώω ταυτῷ μεν, εῷη, ὦ Κυαξάρη, οὔτε λέγεις ὠλή- 
"»“ν ΕΣ »" ΄ ᾽ 3, “ιν ͵ 

9η, οὔτε ὀρϑϑὼς γιγνώσκεις, εἰ οἴει τῇ ἐμῇ παρουσίῳ Μη- 
7 ς - , » "“" 

δους κατεσκευάσϑαι σοι ἱκανοὺς [εἰναι] κακως ποίειν. 

»-- Τὸ μέντοι σε ϑυμοῦσϑωι καὶ φοβέσϑαι οὐ ϑαυμάζω' ] 
5 ᾿ ὼς. 9 7 2 »- 

εἰ μέντοι γε δικαίως ἡ ἀδίκως αὐτοῖς χωλεπαίνεις, πα- 

9. δοκῶ] ἀείποερϑ5 ἔφη ἰηίετῖε ΑἸτοτῇ. 
ἀεϊπάβ καταδῦναι ἥδιον Βτοάδεὶ [Π06Ὲτ : 
Ουε!ῆ, εἴ πιᾶγροὸ ϑίθρῃ. ἐμοὺς εἴ {ε- 
ηαεπηΐετα οορυϊάτῃ “χαὶ οπλῆς ΑἸτοτῇ, 
Ῥοῆεᾶ ἐπσαγγελῶντας Ε΄ά, ρτ. 

ὑπαντιάζουσι] ΤΑλΌεΓ Βτοάφοι, στο}, 
εἴ τηᾶγρο ϑίερῃ. ἀπαντῶσι. ἱ{πτὲγ }}- 
πδ45 ΟἸεἸ] ἢ. ὑπαντῶσι δἀίοτρίατη εἴ. 
ϑεαύεξῃβ εἰσὶν εχ ἰἰὈτὶ5 Βιοάθιὶ εἴ 
Ουε!ῇ. ἀοοείῆι 14π| πῃ Καϊτοπε Βιερῇ. 
οτη ατα ἴῃ ΕΔά. ρζγ. εἰ Αἰτοτί, 

το. ποιάδε ὁ Κι} Ουεϊ, αγιϊσυ πὶ ὁ 
οτηῆξ εἰ {εαυεπϑ ἔφη. 

ὦ Κυαξάρη) Ταπτίπα εἰ ΑἸτοτῇ, ὦ 
ϑεε, βεαυξῃβ ἀλη ΡὨΙεὶ, σε]. 

εἰ πηᾶτρο ϑῖθρῃ, ἀεξάϊι ρτοὸ ἀληϑῶφ, 
σοι ἱκανοὺς] Ἐχ Ουε)ῇ, κασεσπκ. σοὶ 

ἱκανοὺς εἶναι κακῶς τοοιεῖν (ΌΪ σοττε- 
ἕϊογ ἱαρτὰ σοι δαίοτὶρῆτ σὲ) να] ραῖα ΠῈ 
ὥσσε ἱκανοὺς εἶναί σε κακῶς πσοιεῖν (ΟΓ- 
ΙΕΧ]. ϑδηίδητία ἴἴὰ δι υηϊνετγία 8. εἰ 
Ογτὰβ ρῥτθίεητια [ἃ Μεάοβ ποπ τηο- 
ἄο πηαϊενοῖὶος ετρα Ογάχάτγογη ἰδέϊος, 
1εὰ οπιηΐηο Δ πιᾶὶα σπὶσαπαὰς ἴα- 
οἰεηάμσπη ρᾶτγαῖοβ εξ περᾶῖ. Ταη- 
τὰπι εἶνα, ἴῃ Οπε]ξ, δἀ]εξια πη ἱκανοὺς 
{εο] αῇ, 

11. καὶ φοβεῖσθαι) Ηδοο Οπεϊῇ, ο- 
ταῖῆτ : ἀεϊηάς. ροηΐς ἀδίκως ἢ ὃ» 
Ἀκίωςς 

Χ 



32. ΟΥ̓ΒΙ ὈΙΒΟΙΡΙΙ͂ΝῈ 
᾿ “ ᾿ Ν . ΄ Ν ᾿ , 

ρήσω τοῦτο" (δα γὰρ, ὅτι βαξεως ὧν Φεέροις ἀκούων 

ἐμοῦ ἀπολογουμένου ὑπὲρ αὐτῶν) τὸ μέντοι ἄνδρα ἀρ- 

στα σῶσιν ἅμα χαλεπαίνειν τοῖς ΑΕ ΧΑΡΟΘΕΝΝ τοῦτο 

ἔμοιγε δοκέει μέγα ἁμάρτημα εἶνωι. ᾿Ανάγκῇ γὰρ, διὰ 
Ἂς ὃς Νν “, Ἂν ᾽ νος “»" 

τὸ πολλοὺς μεν φοβεῖν, πολλοὺς ἐχι)ροὺς ποιέεσθαι" 
΄Ν. δον ΝΣ "» « ͵ »“ Ε »" ε 

διὰ δὲ τὸ σᾶσι ὥμω χαλεπαίνειν, τώσιν αὐτοῖς ὁμόνοιαν 
32 , τ “ ΔΝ νὰ » χ 2 2 ΄ 

12εμβάλλειν. ὯΩν ἕνεκα, εὖ ἰσϑι, ἐγὼ οὐχὶ ἀπέπεμπον 
27, 2 -» 7 3) ᾿ ΄ »ὸ Ν 

ἄνευ ἐμαυτοῦ τούτους, ζο(βούμενος, μή τι γένοιτο διὰ τὴν 
ὺς 3 ὃν « 7 Φν φύνηευ ΄ “ ΝΥ με 

σὴν ὀργήν, ὁ τι πῶντας ἡμῶς λυπήσοι. Ταντῶ μεν ουν 
Ἂς »-»“-7ὉὋ" -»Ὕ ᾿ “ ͵ ᾽ “ -᾿ δ 

σὺν τοὺς Θεοῖς ἐμοῦ τυωρόντος ἀσφωλῶς ἔξει σοι" τὸ μέν- 
ν « δὰ τῷ »ὋὌ Ὁ »-ὦ»-: “, ᾽ Ἂ »“-7΄Ἤ΄ 

τοι σὲ νομίζειν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικέϊσθιαι, τοῦτ᾽ ἐγὼ χωλεπῶς 
7 Ὁ. ΕῚ ΕῚ »“»“ « Ψ ἊΝ ΞΚ «ς 

τσάνυ Φεέρω, εἰ, ἀσκῶν, ὅσον δύνωμαι, τοὺς Φίλους ὡς 
“  ὰΣ ἊΣ “ 3) ᾽ ἂν 

πλέστω ἀγωθὰ ποιεῖν, ἔπειτω τἀναντία τούτου δοκῶ 
3 Ζ ἃς ἣς ν᾽) Ν «“ ἃ. ὃ « »“ 

13 ἐξεργάζεσθαι. ᾿Αλλὰ γαρ, εῷη, μή οὑτως εἰκή ἡμῶς 
3 “Ν 3 ΄ ἔ 5 Ε ᾽ Ν᾽ “ 7 

αὐτοὺς αἰτιώμεθα" ὠλλ᾽, εἰ δυνατὸν, σαφέστατα κατί- 
ς "" ) 3.9 »“»Ἥ ΕΣ 7 ἽΝ ᾽ 

δῶμεν, ὁποῖόν ἐστι τὸ τσαρ᾿ ἐμοῦ ἀδίκημα. Καὶ τὴν ἐν 
7 7 « » με δ ς 7, ΩΝ 7 

φίλοις δικαιοτάτην ὑπόθεσιν ἐγὼ ὑποτίϑεμαι" ἥν γάρ 
2 Ν “ « ᾿- 3 “ Ὦν 

τί σε ἐγὼ φανῶ κακὸν τοεποιηκὼς, ὁμολογω ἀδὲκεῖν" ἣν 
ἊΝ Χ ͵΄ Ν Ν λ 

μέντοι μηδὲν φαίνωμαι κακὸν ττεποιήκως, μῆδὲε βουλη- 
ΕῚ Ν τ ν- ͵ ἱ Χ ς ; “»" Π “᾿ 

“ες, οὐ καὶ σὺ αὖ ὁμολογήσεις, μηδὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ ἀδὲκεῖ- 

ϑαυμάζω εἴ ἢπλ 14 νεγθᾶ. 
φτἀναντία} 1ἰὰ οὐτὰ Ρῃϊ]ε]. Ους τ, 

ἀειπάθ σούσω (ΟὐυεἸξ, 

Φίροις] Οπεῖξ, στὴ Τὰπ|. ΑἸά. φέ- 
ρῆς. ἀεῖπάε ἔμοιγε δοκεῖ εχ ΔΙτογῖ, ἀ6- 
ἀϊ ΒΘ ἐμοὶ δοκεῖ. 

τυᾶσιν ἅμα} Οτάϊηε ἔς ἱπνετγίο 
Οαεϊξ, 

12. Ὧν ἕνεκα) Ομεὶῇ, ὧν οὕνεκα-- 
οὐκ ἀπέσεριστον---διὰ τὴν ὀργὴν (οπι Ὁ 
σὴν αἵ ἔεοϊε ῬΏΠΕΙρὶ α9)---τ λυσήσοι συ τὴ 
ΑἸτοτῖ, ᾳαοά ἴπ νυϊραι λυσήσει 1ο- 
ςυπὶ τεσορεγαπὶ Ζεαῃε εἰ γεῖίκε. 
Μιπὶ λυπήσῃ υαἱαὶ πλεῖ σοηνεηίγε 
υἱάεῖατγ. 
ἕξ} ΡΒΠΠΕΙΡΏΙ Π τὶ, Βεοάθι, Οαεϊῇ, 

εἴ πιᾶγρο ϑίθρῃ. ἔγω. 
ἀδικεῖσθαι ἙΔ44, τυ. δὲ ἀδικεῖσθαι 

σοῦτ᾽, Οαῇα]ο εἰ Ουεϊῇ, ἀδικεῖσάλαι, 
τοῦτο δ΄. 

χαλεπῶς τοάνν] Οτάϊπεπι ἱηνεσιῖῖ 
(υεῖξ. (δαπεης εἰ εἴ ῥτὸ ὅτ, αἱ ροῖ 

Ῥτγο ἐναντίον. 

Ἰάφτπι ἰδὲ οὐπὶ ΑἸτογῆπο ἰξεργάζε- 
σϑαι ὑτὸ ἤπιρ]ϊος ἔογπηα ἀεαϊε. 

13. ὅποῖον) Ουεὶῇ. τοῖον. ἀεϊηάε 

ἔχω ὑποτιϑίναι. ἰὰν γάρ τί σε σατη 
ῬΏΠΕΙ. Βτοάθοι ΠΠ τὶς, Βοάϊ, σε] σε 
εχ νεΐθγε ϑίερπαηὶ ἴἴτο δάἀάϊάεγας 
͵8πὶ ἀηῖεα γε! ας, ἐρὸ ἐχ Ουεϊῇ, 
δα]υηχὶ. ΜγεῖΙ͂κε Ἰοσυτῃ ἀοπάεγατα 
Ρυϊαῦας Καὶ γὰρ στὴν ἐν φίλοις εἴς. 
Οδπγοτγατίς ΠΡΟ ἱπίδγργείδιγ  “4)- 
φπε ἐᾷξο ἐαηι, φμ6 εΠῈ ἸπΊΦΥ ἀπηῖφος (τ- 
φωϊμέπια, σοριεἶ 11 Ο 76 7Π 7έτο. 

ἣν μέντοι] Ουε!ῇ. ἐὰν μέντοι. ἀεϊπάς 
μηδὲ ὡς φαίνωμαι Βοάὶ. {εὰ ᾿ρία τ φαί- 
νωμαι τη ϊῃὶ αἰΐρ)ίοςς ρτορίος ὑγξοῦ- 
ἄἀεῃς φανῶ. 



ἘΠΕ ΘΒ 3.3 

σϑαι; ᾿Αλλ᾽ ἀνάγκη, ἔφη. Ἦν δὲ δὴ καὶ ἀγωαϑά σοι τ4 

τπεπραχῶς δῆλος ὦ, καὶ τπροϑυμούμενος πρᾶξαι, ὡς 
2 Ν -» 51 ἃ τ ὃν δ π ὴΖ 4 57 

εγὼ λειστῶ ἠθυνωμῆν, οὐκ ὧν καὶ ἐπώίϊνου σοι ἄξιος 

εἰν μῶλλον ἢ μέμψεως ; 
-“ωψ 3 7 

Δίκαιον γοῦν, ἔφη. Αγειδ 
Ἄ »" ΗΠ “«᾿ »“»μν ᾿ς ᾧ τ .΄ 

τοίνυν, εῷη ὁ Κυρος, σκοπῶμεν τῷ ἐμοὶ πεπρωγμένω 
7ὔ ὃ, ὧδ “ «“ Ἅ, Ν 7 μ᾿. 

πώντα καθ᾽ ἕν ἕκωστον᾽ οὕτω γαρ δὴ μωλιστῶ δῆλον 

ἔσται, ὃ τί τε αὐτῶν ἀγωϑθόν ἐστι, καὶ ὁ τι κακόν. 

᾿Αρξώμεϑα δὲ, ἔφη, ἐκ τῆσδὲ τῆς ἀρχῆς, εἰ καί σοι 
ρα ἃ 7 9 ΑΙ Ν ἕ ᾽ ν“ 

δοκεῖ ὠρκούντως ἔχειν. Σὺ γὰρ δήπου, ἐπεὶ ἥσιϑου πολ- 
τ ἘΠΥ 4 » “δ δ 7 δεν δ τ λον 

λους πολεμίους ἠσροισμένους, κωῶι τουτους ἐπὶ σὲ Κῴι τὴν 
Ν “ ς ΄ »οῖνς 9 ΄ Ν 

σὴν χώρων ὁρμωμένους, εὐθὺς ἔπεμπες τρός τε τὸ Περ- 
δὰ Ν 3 ᾿ ἣν » . » 8. 

σὼν κοινὸν, συμμάχους αἰτούμενος, καὶ τρὸς ἐμέ ἰδίω, 
΄, -“᾿ Β ᾿ » ς »" ", 

δεόμενος πειρσϑαι αὐτόν με ἐλϑ εῖν ἡγούμενον, εἴ τινες 
“.»5Ἅ » 

Π ερσὼν ἰοιέν. 
"7 Ξ: ς Ο ΑΕ: 7 5 ῃῳ «. δὰ “ὦ 

Ουκουν ἐγω ἐπείσθην τε τὠῶυτῶ ὑπὸ σου, 

ἊΝ 2 " ᾿ 2, « Ε 7 » 

καὶ τοωρεγενομήν, ἄνδρως ὥγων σοι ὡς ἐδυνάμην ὥλει- 
3 . το ἰττ 3} 

στους τε καὶ ἀρίστους ; Ἦλϑες γὰρ οὖν, ἔφη. Ἔν!7 
7 9) “ω 2 Ἶ 7 5 

τούτῳ τοίνυν, ἔφη, τρῶτον μοι εἰπε, ταότερον ἀδικίαν τινώ 
ΕΝ 

βου τῦρός σε κατέγνως, ῆ 

λον, ἔφη ὁ Κυαξάρης, ὅτι 

ἀλλ᾽ ἀνάγκη] Ἑάά, ρτ. οαπὰ ΑἸἰκοτῖ. 
ἀλλὰ οτηϊτταηῖ. 

14. ἀγαϑά σοι] Ἦοος οτάϊης Ουε]ξ, 
ῬΏΠ1Ε]. οἴ πιᾶτροὸ ϑῖερῇ. ρτὸ ἀγαθὸν 
ποεπραχώς σοι. ἴῃ ΑἸτοτῇ. τσεσρα γὼς 
εἴ. ϑεηυεξηβ ὡς ἐγὼ τσλ. ἀεάϊτ Ζευπα 
εχ ΡΏΠε]. σσεϊξ. εἰ πιᾶγρίης ϑιερῆ. 
ΡΓῸ ὁπόσα τυλεῖστα. 

ο΄ ἄν καὶ Εχ τηδτρὶπε ϑιερῇ. εἴ 
Οαε!ῇ, καὶ ἀοςείῆι: Τεα εξ ῃ5 σον ΟΕ], 
οτηϊῆς. 

15. σὕπτω γὰρ δὴ} Ουεϊῇ, δὴ οπιῖπι ; 
ἀείηαε δῆλα ἀαῖ ΑἸιοτί. Εἀά, ρῥγ. κα-" 
σάδηλα τενοσανὶς Ζευηε : ποβτγυτη εχ 
ϑιερῃαπίαηα, Ἰἰῦτ!5 Βγοάδοὶ εἰ Ουε][. 
ΡῬτοῦανι Ὑγεῖκε. ροῆεξ ὅ τι αὐσῶν---- 

᾿ς ἄσσιν, ὃ σι ακὸν ΘΟῸΕ]Ε, 

τό. ἐκ τῆσδε] σαε!ξ. οπιο ἐκ Πᾶ- 
Ὅει ἀρκούντως δοκεῖ. Ἐεξὶε ἀρχὴν 
Ζειηε ἱτηρεγία τα Ουτὶ ταϊ!ίτατε ἰητοῖ- 
Ῥιειαίωγ, 

μῶλλον εὐεργεσίαν ; Δη- 
, ψ, ᾽ 

ἔκ Ὑε τούτων εὐεργεσίαν. 

Σὺ γὰρ] Ἐχ Ουεϊξ, οὐ γὰρ ἀεάϊε ἡ 
Ζευπε ; ξαιεῃ8 ὁρμωμένους ΡΓῸ ὡρμοη- 
μένους ὁχ εοάδπι ᾿ἰῦτο ἀυξατῃ εᾶ. 

Περσῶν κοινὸν] Οο]ξ, κοινὸν Περσῶν 
- οἵτινες ἹΤερσῶν, [6 οἵτινες οἵ ἃ σοτ- 
τεξὶογα. 1απίϊπὰ δεόμενος οτηϊῆι ἤσιμεν 
εἰ ἴῃ ΡΠΙ]εὶ. εὐ σε ῇ. 

ὡς ἐδυνά μιη»] Εχ ΡΏΠεὶ. Οπεϊῇ. εἰ 

ΤηλΙρη6 ϑίθρῃ, ὡς ἦν δυνατὸν ἀεάϊε 
οσὰπὶ Ζευπῖο Ὑ εῖῆκε. Ριὸ ἄγων ΑἸ- 
τοτί, φέρων ἀαΐ, 

17. ἔφη, τορῶτον] ἴϊὰ πυπιετοῆιις 
εχ Ουεῖ, Ζειηδ : νεΐετεπῃ Ἰεδι οηθ πα 
μοι τῦρῶπον εἰπὲ, ἔφη, τανοοᾶνῖς ΥΥ̓ εἰ- 
κε. 

ἀδικίων σινά μου] 1ῖὰ ὕγὸ ἀδικίαν 
ἐμοῦ εχ Ἰίῦγο Βγοάξςι, ΡὮ}16]. Θμςὶΐ, 
ἀεάϊ: Ζειπε. 

ὅσι ἐκ γε] Ὠευεῦαὶ ςΠ δῆλον ἔκ γε 

φούτων ὅτι. ϑεὰ τεϑξϊ5 Αἰτοτῆηυς ἰὶ- 
Ὅετ ἔν γε τούτῳ ἀφτα νἱάςιυτ. 
τ2 
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18 Τί γάρ; ἔφη, ἐπεὶ οἱ τσολέμιοι ἡλϑον, καὶ διωγωνίζεσ αι 
ἔλ Ἂν 3. Ἂς 2 τὸ 2 7 ΝΥ ' 

εσει Τρος αύτους,͵ εν τουτῶ κοωτενοήσως του με ἡ τονοῦυ 

ΕῚ ͵ 4 ͵ ᾿ 3 Ἂς ᾿, 7 3 

ἀποστάντα, ἡ τινος κινδύνου ᾧΦεισώμενον; Οὐ μὼ τὸν Δί᾽, 

109 ἔφη, οὐ μὲν δή. 
Ὑ ΕῚ ῳ» ᾿ς » 

Τί γάρ; επεὶ, νίκης γενομένης σὺν τοῖς 
»“ ς »Ἅ ΕῚ ᾽ »" Γ᾿ 

Θεός ἡμετέρας, καὶ, ἀναχωρησάντων τῶν πολεμίων, πώ- 
Ζ' ΕΣ ᾿᾿ . » χ Ε ᾿ς ἂν ; »“ 

φεκώλουν εγῶω σε, ὁπὼς κοινή μὲν αὐυτοὺυς διώκοιμεν, Κοινή 
δὲ ᾿ς -“ Χ ᾿ “ Ν 3 Ν : 

Ὲ τιμωροίμεθω, κοινὴ δὲ, εἴ τι κωλὸν κὠγαϑθὸν συμ- 
Ζ “ ᾿ 

βαΐνοι, τοῦυτο καρποίμεϑ᾽ ῶ᾿ 

20 λεονεζίων κωτηγορήσαι ; 

᾽ ᾿: ΜΝ 7 

εν τουτοίς εχείς τιγὼ βου 

Ὃ μὲν δὴ Κυαξάρης τρὸς 
““ 3 « Ν »“᾿ Ζ » ἘΠ 2 3 » 

ταῦτω ἐσίγα" ὁ δὲ Κυρος τώλιν ἐλεγεν ὧδε; ᾿Αλλ᾽ εἰ 
. -“Ὕ -“" ων, 7 δ᾿ ..3 7 ΄ 

ρος Τοῦτο σιίωὼπτ οὖν ἡδιόν σοί ἢ ὠποκρίνωσϑ᾽ ον τόδε γε, 

3) ΕῚ Ἁ » δι »“» Ν “ἢ 3 ͵7 3 ἔ 

εῷη, εἰπέ, εἰ τι ὦ ἱκέσθαι ενόμισως, ὁτι, ἐπεί σοι οὐκ 
3 λ δ ὮΡ Ν Ἂ ἃ 3, 2 “ 

ἀσφαλὲς ἐδόκει εἶνω; τὸ διώκειν, σὲ μὲν αὐτὸν ἀφῆκα 
᾽ » 7 ς ἂξ Ν -“». -“ὦ),. ὴ 

Τουτοῦ Του κινδύνου, ἐσσσεῶς δὲ τῶν σὼων συμπέμψαι 9: 

2 ͵΄ -»ὝἝ 3 ἣν ΟΥ̓ » ἂν δὰ 35, 37) 

εθεομὴν σου; εἰ Ὑῶρ καὶ τοῦυτὸ αἰτῶν ἠδίκουν, ἄλλως τε 
Ν 3 ᾿᾿ 7 “»») Ξ 

καὶ τροπαᾶρεσ χήκως εμῶντον σοι σ υμβαᾶχον, Τοῦτ αὺ 

18. σί γάρ: ἔφη] Ουε!, τί γάρ; 
ἔφη, εἰπέ οἱ τοολέμιοι, [εὰ σοττεέϊοσ 
δηῖε οἱ ἰηεγαῖ. ἐσειδὴ, ααοὰ δαάϊτατα 
ἰερὶς ετατω ΡΏ}]εὶ. {εἀ Ἰά πρρ]επιεη- 
ἴὰαπὶ οἴϊεηαϊε εἰσὲ ΕΠ] εχ ἐσεὶ ἀερτα- 
ναΐατη, αυοά ἰῃ Ἰοφαπὶ νυ] ραγὶβ ἐσε- 
δὴ Γαὐπῖταιϊ. 

του μὲ] Εχ ῬΏΪΠεἸ. ᾿ἰΌτο, Βτγοάεοϊ, 
Οαε!, εἴ πιατγρὶπα ὅῖορῃ. Δοςοίηϊ σου. 
[εαυθῆς τινὸς σὰπὶ ῬΠΠ]εὶ. οὐ Οσαε!ξ, 
ἃηΐε χινδύνον τεροίἱ να] ρὸ μΟΥ πόνον 
οοἰϊοσαΐατῃ. 

19. τυταρικάλουν ἐγώ σε τὰ Οαεϊῇ. 
τοαρεκάλουν σε ἐγὼ. Ἑαά. ρμτγ. περᾶ- 
τίοποτη οὐπὶ ῬΠΏ1ΕΙ, τὸ Βοά!. εἰ 
Ουεἰ, οαὐ!ῆς ϑιερῃαηαβ, 

καλὸν κέγαθϑον] Ηος εχ ἰἴῦτο ΡὨ]]- 
εἰ. Βτοάεὶ, Βοάϊ. (σμεὶῇ, ἀεάϊε Ζειπηςε 
Ρῖο ἀγαθὸν ἤ κακόν. Οσοτγοξζοσ ἴῃ 
Ουε]ῇ, κακὸν ἢ ἀγαϑὸν, ΑἸτοτῇ, ἀγαϑὸν 
ἢ καλὸν ἀεάϊτ, ΟΓ, Ἰηΐτα δα νἱῖ. 2, 13. 
ΔηΠΟἰδιϊ ΟΠ 6 ΠῚ. 

ἔχεις σινά μου] Ἦος εχ ἰεξιίοης 
ῬὮ1]εὶ, εἰ σε, ἔχοις σινά μον, απ 
ἀεάϊι Ζεαπς ἰπ ἰοουτῃ νυϊρατγὶβ ἔχεις 
σινὰ τῆλ. μον, ςἤξοις ΥΥεἰῆκς. ἔχεις 

τινα ἱμοῦ τσλ. ΑἸτοτῇ, Ῥτοὸ συμβαίνοι εἢ 
ἴῃ Ουε!ῇ. ἐκβαΐνοι. 

20. τυρὸς σαῦσα}) ὈΉΪεὶ. Ομ εξ, 
ΤῊΔΓΡῸ ϑίερῃ. τυρὸς σοῦτο. [ξηυξῃς 
ἀλλ᾽ εἰ Ρτοὸ Ψυ]ραίο ἀλλ᾽ ἐσσεὶ εχ ΡῊ]]- 
εἰ. Ουε!ῇ, εἰ πιᾶγρίης ϑιερῇ. ἀςάϊς 
Ζειπε. 

τόδε γι} ]απτῖπα γε οπηϊῆϊ : σό γε 
Ουε!, ἀειπάς νυ]ραίατη σοι ἐδόκε, 6 Χ 
Οαεϊῇ. πιαϊανὶ, αὶ οὐκ ἀσφαλὶς ἐδόκεε 
εἶναι διώκειν εχῆϊαϊ [οτὶρίαπ,. 

ἀφῆκα] Αηῖε Ζευπίυτη εγαΐ οὐχ 
ἀφῆκα----κινδύνον μεσέχειν. [εὰ οὐκ ο- 
τηῖττς ΒΟΑΙ]. σε!ῇ, δα ᾿ἰσγὶ ᾳαος Ἰδὼ- 
ἀαῖ ϑιθρῃδηαβ; μεσόχεν οΟπγιττπϊ 
Πάει διθρῃαπὶ ᾿ἰρτγὶ, ΒοάΪ]. ἴῃ Θυε]Ὲ, 
οοτγεξϊοσ ροήξβ σούσου Γὰρρ]ενῖτ. [ρ]- 
ἴὰτ οὐκ εἴ μετέχειν Ποη Ττο]αῆϊς ουτα 
Ζεαηίῖο, εἀ οταηῖηο 1} ὙΥ εἰΚε. 

συμπέμψαι μοι] Ῥτοποίηεη εχ Ρῃ}]}- 
εἰ. εἰ συε!ῇ, δαάα!άϊ ; δὲ σοτηροῇταιϊῃ 
συμαίμψαι ρτο ἢπιρὶϊος εχ Αἰτοτῆθο 
ἀξεάι. , 

καὶ τοῦς0} 5᾽]επτατα Ογαχαᾶτγὶς ἰῃ- 
ει! πὶ ΡΟ ΟΠ τηϊπδῖίοης αῇατηεης Ογ- 
τὰ ἴἰὰ ρμετεὶτ; Πὰς τείετιυτ εἰἰᾶπὶ (ς- 
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ἮΝ »Ὁ " » ᾿ ᾽ “ Ν ἢ 

παρὼ σου, ἐῷη, ἐπιδεικνύσϑυ. Ἐπεὶ δὲ, αὐ καὶ τρὸς 21 
“Ὁ ἈΝ" ς ᾽ὔ 5 5 Σ δὲ ““»"» 9 7 

ταῦτω ἐσίγω ὁ Κυαξάρης, ᾿Αλλ᾽ εἰ μηδὲ τοῦτ᾽, ἐῷη, βού- 
» 7 Ἂς Χ ΕῚ -“" ἌΣ » Ψ ἢ "δ. 

λει ἀποκρίνασθαι, σὺ δὲ τοὐντεὺϑ εν λεγε, εἰ τί αὖ ἡσι- 
-, ΡΝ. “ ᾽ ς ᾿ ἣν ͵ 

κουν, ὁτι, σου ὠὡποκρινώμένου ἐμιθὶ, ως οὐκ ὧν βούλοιο, 
᾿ ἐδ ῳϑους Ψ 7 ᾽᾿ὔ 3 ἃς 

εὐθυμουμένους ὁρῶν Μήδους, τούτου τπαύσωῶς αυτοὺυς 

3 Γ᾿ 4... ΓΝ ζ »“"“2» »“΄ψω 

ἀνωγκάζξειν κινδυνεύσοντως ἰέναι, εἴ τι αὖ σοι δοκῶ τοῦτο 
᾿ » “ἢ 3 »" δ 235 , 7 Ξ. ἘῸΝ 

χωλεπὸν σοιήσωι, ὁτε ἀμελησουῖς τοῦ ὀργίξσϑαί σοι, ἐπὶ 
'' ,ὔ γΥ “- γ] “᾽᾽ Ν »ο ἈΝ Δ »“α«Ἄ“͵. ͵7 

τούτοις ὥωλιν ἡτοὺυν σε, ουὅ ἤδειν ουτε σοι μύείον ον θουνῶ! 
» ἈᾺ »ὔ 6" τ » ἣν ᾽ »» ἈΝ Ἂ 

μοι οὐδὲν, οὔτε βῶον Μήδοις ἐπιτωχϑήναι οὐδὲν τὸν γῶρ 
͵ὕ ΄ “ Υ΄ 7 »-»-Ὁ 7 3 »" 

βουλόμενον δήπου ἔπεσϑαι ἤτησώ σε δουναί μοι. Οὐγουν 22 
Ν ἣ; "“ο2 5 δι ᾿᾿, » Ἂ 7ὔ 7 

τούτου τυχῶν τώρ σου, οὐδὲν ἥνυον, εἰ μή τούτους σᾶεῖ- 
Ε ἈΝ 3 59 Φ ΠἪ Ἀ δὰ » 

Ελϑὼν οὖν ἔπειϑον αὐυτους, Κκῶὡι, οὑς εἐπεισῶ, 
᾽ ΝῚ 

Εἰ δὲ 
ΨΦ.η δ ἃ Ὑ , ψΨ ον ὃν. διδὼ ς 

τουτὸ Ὑὲ αἰτιωὼς ἄξιον νομίζεις, οὐδ᾽ ὅτι ὧν δὶ ως, ὡς 

Οὐκοῦν ἐξωρ- 23 

, Χ ᾽ ἃ κω ᾽ ΄ 

τουτους λαβὼν ἐπορευομνήν, σου ἐπιτρέψαντος. 

ἔοικε, δέχεσθαι ττωρὰ σοὺ ἀναίτιόν ἐστιν. 

μήσωμεν οὕτως. ᾿Ἐπεὶ δὲ; ἐξήλθομεν, τί ἡμῖν πεπραγ- 

μένον οὐ φανερόν ἐστιν ; οὐ τὸ στρατόπεδον ἡλώκει τῶν 

πολεμίων ; οὐ τεθνᾶσι πολλοὶ τῶν ἐπί σε ἐλθόντων ; 

᾿Αλλὼ μὴν τῶν γε ζώντων ἐχϑρῶν πολλοὶ μὲν ὅπλων 

αὐξὴς σοῦσ’ αὖ. ϑεὰ ἐσιδεικνύσϑω 
ταὶ ἰοσὰπλ νεγὶ ἀσποδεικνύσϑω οσοὰ- 

« ΄ᾳ Ψ "» "» “« »Ὁν ᾶ4“Ὁςϊς 

ἡγῇ ὅτι οὖσε σοι ἄμεινον δοῦναι οὐδὲν οὐδὲ 
ῥᾷον πείοϊο ἀπάς τείογ τηᾶγρο ϑίθρῃ. 

ΡαΠδ νϊάείυτ. 
21. τορὸς ταῦτα] ῬὮΪε]. πηᾶτρο 

ϑίερῃ. ΘαεἸ ἢ. πρὸς τοῦτο. ἀεῖπάδ “πη- 
τἰπἃ σαπῇ ΡὨΙ]εΙρῃο εἰ Αἰτοτγί. σοῦσο 
ογηϊτς : σὺ δὲ σοὐντεῦδδεν, ἀπάς 16- 
ἑϊϊοηεαι νυϊράτετη σὺ τοῦσο τποὐντεῦ- 
ϑὲεν σοτγεχὶ. ΜΙΠὶ τἀπιθη σύγε τηδρὶς 
Ρἰδοεγεῖ. 

σούφτου τσαύσας] [τὰ Ῥτὸ τούτους π΄αὐύ- 
σας εχ σοη͵εξζατα ϑτερῆδηι εἰ ᾿εοηοὶ. 
ἀεάϊε οαπὶ Με ο εἰ Ηυτομὶπίομο 
Ζεαπε. ἀεϊπάςε ἀναγκάσειν το]. 

εἰ σι αὖ σοι] ἴὰ ἰη Ουε]ῇ. (οτίρῆὶ 
σογγεξῖου ῥτο εἴ τε αὖ, αυοά εαμϊάξηη 
Ρτγθίετγο. ἀείηάς δοκῶ σοι ΑἸιοτί. 

οὗ ἤδειν] [τὰ εχ [ἰὉτο (ὐαῦτ. ἀδάϊε 
{εουηάδ διερῃδηὶ Εαϊτὶο ῥτο δ, οὐ] 8 
ἴῃ ᾿ἰτατγα νψεγα τῇ οὗ (οτίριαπι ἴῃ Οαεὶξ, 
τοῖςες Ζευαμα, πο ἱΐζεαὶ ΕἸ οΠοτ. οὖς 

ῥέδιον σὰπὶ απτῖπα ΑἸτογῇ, οὐδὲ ῥᾷον 
Οαεὶῖ, οταἹο (εηυεξηῖε οὐδέν, 

22. οὐδὲν ἤνυον) Μάδῖρο ϑ5:τΕρΏ. οὐδὲν 
ἦν τοίεγι. ἀείπάς σούτους ἔχων (ὐε], 
7Ζυοα ρΡτοθο. 

φοῦτό γε] Ουε]ῇ, γε οπλῖῆε ; τεξὶς, 
ρυῖο. ἀεϊπάς ἀξιοῖς νομίζειν, νυϊραῖα 
ἴαρτα [οτὶρία, 

ὡς ἔοικε] τε), ἴσως ἔοικε «“τωρώ σου 
δέχεσθαι. ἴεὰ σοττεέϊοῦ ὡς εβξεοϊς εχ 
ἴσως. 

23. ἐξωρμήσαμεν] Ουεῖϊξ, ἐξώρμησα. 
π΄ ΑἸτογί. ὡρμήσαμεν εἴ, εχ εοάδπι 
ἀεῖϊπάς ἐπειδὴ ῥτὸ ἐπεὶ γτεσερὶϊ Ζειηε. 

ἡλώκει τῶν) Ουεϊξ. ἡλωκότων τοολε- 

μίων. ΜΙΒὶ ἥλωκε νεὶ ἑάλωκε ἰδὲ 1Δ- 
τετε εἴ ἃ (εηιεητία Βαριτατὶ νἸἀδίωτ, 

ἐχϑοῶν τρῦλλοὶ] Απία Ζευπίατῃ 6- 
ἀεθαίας ἐχϑρῶν οὐ τρολλοὶ Οὐπλ ἰηζεῖο 

Χ ὃ 
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3 ΄ Ν δὲ .) ΡΣ 7 ἮΝ δ “Ὁ ἐστερήντωι, σολλοι θὲ ἱππων" χρημωτώ γὲ μήν, τῶ τῶν 
7 ΝΟ ἃ ΨΖ Ἂς Ν , » ἘΠ᾽ ὩΣ ἊΣ ἥς 

φερόντων και ἀγόντων τῶ σῶὼ ταρότερον, νυν οροὺς τοὺς σους 
΄ Ν 3) ΝΣ ., δον Χ Ἀ - , Φίλους καὶ ἔχοντας καὶ ἄγοντας, τὼ μὲν σοὶ, τὰ δὲ 
ΠΣ ἘΠ Ν Ἂς 9 ΄ Ν' Χ 7 3 Ν 24 αυτοις υπὸ τὴν σήν ὠρχῆν. Τὸ δὲ πάντων μέγιστον καὶ 
᾿ς ν᾿ Ἃ Ν ͵ 3 ΄ ε ὦ ἃς ν 

κώλλιστον, τήν μὲν σήν χώρων αὐξανομένην Ὀρεύς, τήν δὲ 
τῷ ᾿ ς Ν᾿ Ν “-“ 

των «πολεμίων, μιειουμνενήν" καὶ τὰ μὲν των πολεμίων 
Ἄν Τὴ ἊΝ Ν ἮΝ ἣι 7 ᾽ ἣν 7 

Φρούριω εχόμενω, τῷ δὲ σῶν, τῶ τορότερον εἰς τῆν Σύρων 
» ͵ ΄ "»ο᾿ ΕἾ ͵7 

εσπικρατείῶν συγκωτασπασϑέντω, γυν τὠνῶντίῶ σοι στροσ'- 
Ἂ» ἯΙ ΩΝ Ψ Ἄ .ν Δ κεἴ 

κχεχωρηκοτῶ τούτων δὲ εἴ τι κακόν σοί, ἡ εἰ τί μή γα- 
4 ο Ἁ 5] Ἂ “ἷἊ) ὦ ὃν 

᾿Θόν σοι, μωϑεῖν μὲν ἔγωγε βούλεσϑιαι οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἂν 
᾽, 5 “» » » Ὧλ 7 » ἣΣ 4 εἰστοι μοι ὡκουσῶι μέντοι Ὑε οὐδὲν κωλύει. ᾿Αλλῶὼ λεγε, 

.“ Ψ 5. δὰ 

250 τί γιγνώσκεις περὶ αὐτῶν. 
» Ν ἊΣ Γ: ς Χ 7] »] οω 

εἰπὼν ἐπαύσατο. ὃ δὲ Κυαξάρης ἔλεξε τρὸς ταῦτω 
7. 

τάδε" 

᾿Αλλ᾽, 
» » ᾿ “ἈΝ .: Ὗ Α͂ Ὰ ΄ 

καχῶ ἐστιν, οὐκ οἰθῶ, οηγως χρή λεγειῖν" «εὖ Ὑε μέντοι, 

Ἵν »᾿ ς ᾿ »"», ἃ Ἂς 7 

ω Κυρε, ὡς μὲν ταύυτῶ, ὦ σὺ τπεποιήηκωώς, 

9) 7, :, ον ἃς 3 Ν ῳ “Ὁ -" . 

εῷη, ἰσιϑι, ὅτε ταῦτω τὼ ἀγαϑὼ τοιούυτῶν ἐστιν, οἰῶ, ὁσῷ 
- 7 7 7 ῸὋὉ» » Ν Ψ ͵ 

“Ο πλείω Φαίνεται, τοσούτῳ μώλλον ἐμὲ βαρύνει. Τήν τε 

γὰρ χώραν, ἔφη, ἐγὼ ἂν τὴν σὴν ἐβουλόμην τῇ ἐμῇ δυνά-- 

Ὁ μὲν δὴ Κῦρος οὕτως. 

τοραῖίοηῖϊς ἥδσηο, αἱ δυΐδτου ας 
ῬΠΠεἰ. τηδτρὶ ηἰβΒ ϑίερῃ. Βοάϊ. εἴ 
Οαεἰῇ. εουῖὰς εἴ. 8εὰ εχ Ουεῖξ, 
ἀλλὰ μὴν τῶν τυεζῶν τῶν ἐχϑοῶν τε- 
ἕεγε ΕἸΓΟΏοτ : σογγεέϊογ ἰἄτηθπ γε 
ζώντων ἀρροίαϊς, ἔσσερονται εῇ ἰπ Α]- 

τογῆῃο. 
χοήματά γε μὴν} ΟυεἸῇ. Χϑ: μέν γε 

δή, ΤΙεηεπ8 ἀγόντων νυΐϊραῖο ἀγαγόν- 
σων εχ (οαϊςε διορῃδηϊὶ, Βοαϊ. (σαε], 
οὐ Αἰιοτῇ, ἀπέϊαπη εἴ, ἴῃ Ἑαιτίοης 
αἰτοταᾷ δι: Ρἢ. 141 Ρρτγοάϊτα πη. 

τσρότερον] σις τορόσϑεν, ἀεϊπάς 

Ουτη ΡΠΠΕΙ. ἄγοντας καὶ ἔχοντας. 

24. σὴν μὲν σὴν] (πεῖ, τὴν σὴν κέν. 
σὰ τορότερον) Δ αητίηᾶ σὰ τς. εἰς τὴν 

σήν. Οεϊΐ. τὰ δὲ σὰ εἰς σὴν σὴν τορότε- 

φόν σο; ἐπίκο. ἀεϊπαάθ συγκυροῦντα ἴϊδοσ 
Βιοάεὶ εἰ ΑἸτοτῇ. 

μὴ ἀγαϑὸν) Νεραῖίο δάάϊια οἱ ἃ 
Ζευπῖὶο ἐχ ἔργο ΡΏΪΕ]. (σαῦτ. Οαπηε- 

γΑΤΪ ς ἴῃ Οὐεῖ. σοτγοου ρας 
(ἀρροῆτῖς μὴ ποίανὶτ ; (6 Π5 σοὶ εχ 
Οαε!. δοοείῆε, 4ὰϊ μὲν ροῆ μαϑεῖν 
οτηϊῇς. 

μέντοι γε] ἃ ΡΒ ΕεΙ. εἰ Οο]6. ἀπ- 

αυὰ πη μέντοι ἔφη, τανοσανῖς ΝΥ εῖΚε. 
εἴ σι γιγνώσκεις ἂρ": 'ἴπ συε!ῇ. εἴ, 
(εὰ οοτγοέξα πη. 

25. ὡς μὲν ταῦτα) Ἑπά, ρτ. εἰ μὲν 
σαῦτα οοτταχὶξ Βγοάξθυβ. 

κακὰ) Ε΄. ρῥτ. εὐ σε]. καλά. Γεἀ 
εχ ῬΒΠΟΙΡΠΟ, σὰτα αὺο ἔδοϊς ΑἸτοτῇ, 
ψογὰ ΠῈ γεπιταϊ Θιερ Δ ΠῈ5. 

ταῦτα τὰ) αυε!ῇ. ὅτι ἀγαθὰ ταῦτα 
--ῦσῳ μᾶλλον πλείονα φαίνηται. τῇ ατρῸ 
ϑίερῃ. ὅσω ἄν μᾶλλον τυλείονα φαίνη- 
Ζα!ις 

ποσούτῳ μᾶλλον] [τὰ ουπΊ ϑίεορῆ. 
Ουεὶ, σοσούτῳ ἐμὲ μᾶλλον ΑἸά. τόσῳ 
ἐμὲ μᾶλλον Τα ητὶηᾶ, τόσῳ ἐπ᾿ ἐμὲ μᾶλ- 
λον ΑἸτοτί. 
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͵ »“ωρ “ Εν ᾿ » Ἂς « Ν ΨΦΨ ς “ὦ "7 

ΜμΞι μείζω ὅοιειν μώλλον, ἡ τήν ἐμήν υπὸ σου ὁρῶν ουτως 
» 4 ΄ λ Ν »" - »" ᾽ ΄ 

αὐξανομένην" σοὶ μὲν γὰρ ταῦτω ποιοῦντι κώλῶ, ἐμοὶ δὲ 

γε ἐστί τὴ ταῦτω ἀτιμίαν Φεροντα. 
ΕΝ «“ “" 

εῷη, οὑτως ὥν μοι δοκῶ 

Καὶ χρήματά γε, 27 

ἥδιόν σοι δωρεῖσι αἱ, ἢ τταρὼ σοῦ 
. ͵΄ὔ « ᾿; » ᾿ Ν Ἷ ᾿ 7 . 

ουτω λαμβώνειν, ως σὺ νυν εμοι διδως τούτοις γαρ 
α΄’ 7 πες "“ο , ᾿ “ ΄ 

τπλουτιζόμενος ὑπὸ σοῦ καὶ μώλω αἰσίδ ἀνομίωι, οἷς πενέ- 

στερος γιγνομῶωι. 
Ν 7 ᾿ ων ς ͵΄ δὰ 

Καὶ τοὺς Ὑὲ ἐμόὸυς υπήκοους ἐθων 
7 “ τ ξ Ν "»ο “ ΓῊ δ »“ο͵ »Ἥ»“, 

μικρῷ ἊΨ ἀδικουμένους υ7ο σου. ἥττον ὧν δοκῶ λυπ ει- 

.“ 7 ΕΣ ΝἊἪΗὮἢΝ Ψ ὃ. ἃ 

σϑα:ι, ἢ ἤ γὺν ὁρῶν, οτί μεγώλω ὠγωώσω πεπόνθωσιν ὑπὸ 

σου. 

σϑαι, 
καταϑέασαι, οιώ σοι Φαίνεται. 

»"73») Μ Φ..ψ5 7 Ε -" 

Εἰ δέ σοι ταυτα, ἔφη, δοκῶ ἀγνωριόνως ἐνθυμεῖς 28 

μὴ ἐν ἐμ αὐτὰ ὡλλ᾽ εἰς σὲ τρέψας στάντα, 

Τ'ι γὰρ ὧν, ἐφη, εἴ τις 
"ἢ ἃ ν ΄ -“ -“ “ἢ “-ἢ 

κύγας, ὡς σὺ τρεῷεις Φυλακής ἐνεκὼ σαυτοῦ τε καὶ τῶν 
»" ᾿ς Ἂ ἅ « ἢ Ἂς Ἂ Ζ 

σων, ταυτῶς “ερώπευων εὐστώ ὙΡΡΑΕΌΡΑ ή σοὶ σοιή- 

οως ὧρ᾽ "ὧν εὐφράναι σε τούτῳ τῷ ϑερωπεύματι : Εἰ δὲ2ο 

τοῦτό σοι δοκεῖ μικρὸν εἶναι, κοἰκεινο κωτανόησον᾽ εἴ τις 

τοὺς σὲ ϑεραπεύοντας, οὺς σὺ καὶ φρουρᾶς καὶ ϑερω- 
7 -“, »» 7 “ἢ δ ΄ “ ΓΕ. Ψ 

σπειῶς ἐνεκῶὼ Ἀεκτήσωι, τουτοὺς οὕτω ΤᾺΣ εἰ, ὥστ ἐκεινοῦ 

26. ὁρξν) Ουεϊξ. ὁρῶν ὑσὸ σοῦ----ἔστι 
σου ταῦτα. Ετιάπὴ Ὠγᾶτρο ϑιερῆ. σον 
τεξετγί. ἕμωοι γε δ᾽ ἔσσι πη ΑἸΙτογβηὶ ΠὈτὶ 
Ρτεθιαϊετῖ πη, 

27. χρήματά γ8; ἔφη) Οτγϊδυτη ἃ 
ῬΏΠεΙϊ. εε συςεϊ. ἔφη (εοϊαῆε Ζευηε. 
τάετα θεν γε οτηϊῆς. 

οὕτως ἄν μοι] ἴτὰ σὰπὶ ῬΠΙ εἰ. ΒΟΑΙ. 
Ουε!, ϑιερῆαπυβ εἰ Ζεῦαπε. Αητεᾶ 
ξαϊε ἐγὼ ἄν σοι (μοὶ ἀεάϊς ΠΠυτοιηίοη 
εχ [επιεητᾶ ϑίερῃδη!]) δοκῶ ἥδιον οὕπω 
δωρεῖσϑαι ἢ τταρά σου λωμβάνειν, ὧν συ. 
ϑεαύεῃβ νῦν (σα εἰ, οπλ ἔτ. 

μάλα] Ἐχ Ρδηεῖρῆμο, τηᾶγρῖπε 
διερῇ. εἰ Οαεῖῖ. μᾶλλον τεςερὶζ 
Ζευπε, αυδῆ σοτηρδᾶτγαῖινὰβ τηράςς 
Ποτηΐης αυεγυΐο ἢτ ἀϊρηΐογ ! (ἀπηε- 
τατῖὶὰ5 ἤθοο ἱπιεγρτείδτυγ : ῥεγίριομε 
ει τι ἐπι οἰ δρο, 776 ΑἸ! αΥῚ τία αὸς {ε, πὴ 
αμι ῥαμρέγιου. ως ἢ βιθος ἀϊοντε 
νοϊαϊς, υὐ ἀεῦυϊ, Χεπορῆοπ, [οτὶ- 
Ὀεηάωυπι νἱάείυγ : αἰσϑάνοροαι ὡς πτενέ- 
στερος γίγνομαι. ᾿δΏβαοτε σετε πὶ 
νἱάξιυγ ; αἰσθάνομαι ταλουτιζόμενος 

σούτοις, οἷς γίγνομαι. ϑ41{6Πὶ στοιούσοις 

οἵδε! 
καὶ τούς γ᾽ ἐρεὺς} Ταπεῖπα σατῃ ΑἸ- 

τοτγῇ. καὶ τούς τε ἐμούς, ἀοῖπαάς νῦν ὁρῶ 
οὐυπὴ Εαά. ΡΓ. Αἰτοι ἤπας, 

28. ταῦτα, ἔφη] Ουεϊξ, σοι, ἔφη, 
ταῦτα οσατῃ ΑἸιοτῆπο. 

αὐτὰ ἀλλ᾽ εἰς σὲ) [τὰ σαε!, Ψαϊρο 
εἴ ταῦτα ἐν σοί. ἰεὰ αὐτὰ τεοορῖξ εἰ- 

ἴάτὴ Ζειηεα. 
τί γὰρ ἄν, ἔφ] Οτηϊδιιτα ἃ ῬΏ1]ε]- 

ΡὮΟ εὐ Οὐεῖῇ. ἔφη Τεοϊαῆτι Ζεαηε. 
ὡς--- ταύτας] ἴῃ Ουεῆ, ἃ ῥσὶπηα 

τηᾶηὰ εἢ οὔς----σούτου; ἀείηάς γνωρ. 
ἑαυτῷ. ΑἸτοτῇ, σαυτοῦ καὶ σῶν σῶν. 

εὐφράναι] ἴτὰ υεῖξ, ῥγο εὐφραίνει. 
Μιτγατη νυϊραίάτῃ ἢϊο τπετὶ Ζεαηϊαπι 
σὰ  εἠκίο, ἐεέλξίοπα νεσο 230. πο- 
ἄγαγα τεοερηδ, ϑεααδηβ σε οπῆξςξ 
Αἰιογῆῃ 5. 

29. κέκε!νη] Οὐε, 
σε οὐ ΑἸτογῆπαβ. 

ϑερασείας) ῬΏΙ6]. Βτοάξοι [1δὲσ, 
Οσυεὶξ, εἰ τηᾶϊρο ϑίερῃ, στρατείαν 

τ 

ΠῚ - 

ἐκεῖνο, ἰξα 5 
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»“" Ἂ -Ὁ 7ὔ Φ᾽ ΔΓ 5, ὧδ ὼ ρ ᾿ 

τ μῶλλον ἡ σου βούλεσϑαι εἰνου 9 ἐρ᾽ ἀντὶ ταύυτῆς τῆς εὖυ- 
Ζ΄ δ 5, χὰ » ᾽᾿ “ ὰ ἐξ 52 

80 ἐργεσίως χώριν αὑτῷ εἰδείης ; τί δέ; ὃ μωλιστῶ ὅν-- 
3 7 7 ᾿ ΕῚ ν᾽ 

ϑρωποι ὠσπάφονταί τε καὶ ϑερωπεύουσιν οἰκειοτῶτῶώ, ἡ 
"» ᾿Ν “" χ Χ “ δ δῇ 

εἴ τις τὴν γυναίκω τὴν σὴν οὕτω ϑερωπεύσειεν, ὥστε 
“« 5. Ν “Σ΄ 7 « Νς 37 τα ὕ 

φιλεῖν αὐτὴν μῶλλον «ποιήσειεν ἑωυτὸν ἡ σὲ, ὡρ ὧν 
»“ 3 7 ὥΖ ψ -“" ΑΛ »} 

σε τῇ εὐεργεσίω τωύτη εὐφρώνωι ; Πολλοῦ γ᾽ ὧν, ἐφ, 
Ξ᾽ δ 3 ᾽ μεν 7 ἈΝ 7 

οἰμύον!, καὶ δέοι" ἀλλ᾽ εὖ οἱδ᾽, ὅτι πάντων ἂν μαωλιστῶ 
Ρ ἘΠῚ εἰ ων 7 « δὲ , Ν ,Ν Ἔ 

91 ὠδικοιή σὲ τοῦτο τοιήσως. ἴνω δὲ εἰπῶ κωὶ τὸ μωλιστῶ 
πῶ ἐ "- ἊΒ ὃς ᾽ Χ »͵ ἃ Ἂ ἃς Πέ, 

ω ἐμῷ σώσει ἐμῴερες, εἰ τις οὑς ἡγῶγες σὺ [ἱερσὼς 
“ἢ "ὁ -“ Ἴ 3 ΝΟΣ, ὦ - ἈΝ “" 

οὕτω Θεραπεύσειεν, ὥστ᾽ αὐτῷ ἥδιον ἕπεσθαι ἢ σοι, ὠρ᾽ 
ΕΝ ᾿ ΡΥ Ζ ο ι ΕΝ 3 ἐς 

ὧν Φίλον αὑτὸν νομίζοις ; Οἰμῶν μεν, οὐ, ὡλλῶ Φολε- 
΄ δ ἈΝ 5 Ν, σοὺ  ἘῸ 7 ἣ ΄ Ψ, 

82 μιωτερον ὧν ἡ εἰ πολλοὺς αὑτων κωτωκανοι. Τι δὲ ; εἰ 
“Ὁ “»“ , 5 7] 

τις τῶν σῶν φίλων, φιλοφρόνως σου εἰπόντος λωμβάνειν 
ς ζξ ᾽ δ “9 Ἂς ἴω ΕῚ 7 ΕΣ Ἂς 

ὁπόσω εϑέλοι, εἶτ᾽ αὐτὸς τοῦτο ἀκούσως οἴχοιτο λαβὼν 
. ς ψ' δ΄. ὃῪ οἷ ο“ -“ 

ὥπαντω, ὁπόσω δύναιτο, καὶ αὐτὸς μὲν τοῖς σοῖς γὲ 
᾿ Ἂς Ν Ν Ψ Μ ὌὉ ᾿ “π ἡ ἈΝ 

λουτοιή, συ δὲ μηδὲ μετριοις ἔχροις χρήσϑαι ωρ ὧν 
7 Ἂς τ Ὑ 7, ἤ -Ὁ 2 

548 δύναιο τὸν τοιοῦτον ὠμέεμπτον Φίλον νομίζειν ; Νυὺν μέντοι 
2 Ἂ, »"ὝἪ ᾽ Ὄ- “2 , ,᾿ςς »-Ο ς Ν "»ἫἭ »"ν 

εγώ, Κυρε, εἰ μή ταυτῶ ὠὡλλώ τοιωυτῶ ὑπὸ σου δοκώ 
΄ δι Ν 5 -“ ΄ χ: πον ἄχ ἀρ ς Ἂς 

πεεπονϑέναι. Σὺ γαρ ἀληϑήη λεγειῖς᾽ εἰπόντος ἐμου τοὺς 
Π Ζ΄ "7 Ν "5, »" »“ Ν Ρ, 

ἐκξέλοντως ἄγειν, λαβὼν ὠχου πᾶσαν μοῦ τὴν δύναμιν, 
ΕἸ Ἁ Ἐςπὼδ κ« Ν ᾿. “ ἌΝ... ω ὦ ΄»- ͵“ 

ἐμὲ δὲ ἔρημον κατέλιπες" καὶ νῦν, ἃ ἔλαβες τῇ ἐμῇ δύ- 

" 

ἀοϊπάᾶς διατιϑείη ῬΏ1 6]. Βτοάθι ΠῚ σοκτείναι συοῖξ, 
εἰ συε]ῇ. Ψεῖθὰ ἢ σοῦ οταὶπι ΑἸἰτοτῇ- 
πυ5. 

20. σὴν γυναῖκα) ΔΑτσαϊαπὶ δχ 
Ουεῖξ, δάάαιάϊε Ζευηο. ἀεϊπάς οτγάϊ- 
πότ νετδοταπιὶ ἱπ (σαε]ῇ. ἐοσγν δε Πὶ 
Τεασοῖγ σαπὶ Ζευπίο, Ψυΐρο οἴαὶ ὥστε 
αὐτὴν φιλεῖν μᾷλλον σοι, 

εὐφράναι] 1ἴὰ Ουε!ξ. ρτὸ εὐφραίνοι, 
ἀεῖϊπάε ἔφη σὰπὶ ΡΒ εῖρηο οαλείε. 
τυολλοῦ τ᾽ ἄν Ταπιῖπα οὐτῇ ΔΛΙιϊοτ- 
ὯΟ. 

τυάνπων ἄν] ΑἸτοτῖ, ροῖ μάλιστα 
[γα ὧν ἰἱπίετις ἢ ἀεϊηάς ἀδικοῖ 
Ουεϊΐ. 

31. οὖς ἤγαγες σὺ] [{ σὰαπι Οὐ]. 
εἄἤευηε ρῖὸ οὖς σὺ ἤγαγες. ἀοηάε ἐ- 

32. λαμβάνειν] [τ σὰπι ῬΏΪΪε]. (- 
πιδγαγίο, Πηαγρίηθ ϑίορῃ. εἰ Οσπεῖξ. 
Ζεὰαπε ΡῖῸ λάμβανε σῶν ἐμῶν ὁσόσα 
ἐθέλεις (ἐϑέλης ΑἸτοτί,) εἰ σοῦχο ἀκού- 
σας. 

ὥσαντα) [τὰ ῥτοὸ τσάντα Ουεϊῇ, ἀς- 
ἱπάθ αὐσὸς μὲν γε τοῖς σοῖς---σὺ δὲ με- 

τρίως ἔχεις. (εἀὰ σοτιεδῖοτ μὴ δὲ ροί δὲ 
πη θγαϊς. Επαπὶ ῬὨ] εἰ ρἢ5. μετρίως 
τεάάϊάϊς, σαοά Ὠίης εἴ δχ 1 τὶ Βτο- 
ἀδιὶ ἱπερίε ἱπάυχις Ζειπα. 

31. μέντοι ἐγὼ) ΑἸιτοτῇ, νῦν μεένσοι, 
ἔφη, ὦ Κῦρε, αυοά ρτοῦο. ἀεϊπάε ἰάεπι 
1ἰΌεν τοιαῦτα δοκῶ ὑσὸ σοῦ. 

σεὺς ἐθέλοντας) Οαεϊῇ, τοὺς ϑέλον- 
ας. : 
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"7 δὴ Ν Ν 3, ἡδὶ Ψ ὕξ ς »" 

νωμει, ἄγεῖς δὴ μοι, κῶὶ τὴν ἐμὴν χωρῶν ὠυζεέις σὺν τῇ 
» » ἡ ᾽ ς » ἈΝ ἐὲ ἃ ο»“"ο δὲ ᾿" Ν »“Ὕ 3 

ἐμὴ ϑυνάμει" ἐγὼ δὲ θόκω, οὐθὲν συνωΐτιος ὧν τῶν ὡγῶ- 
ἴω μ ΠῚ - ᾿ς. "» Ὁ Α » 

ϑῶν, τάρεχ εὶν ἐμαυτὸν, ὠσπερ γυνή, εὖ Ὅοιειν κῶιϊ τοῖς 
37 "» ὥ »" -»"μ ᾽ "-»-" ε ͵͵ τ Ν 

τε ἄλλοις ἀνθρώποις καὶ τόισσθε τοῖς ἐμόϊς ὑπηκόοις" σὺ 
Ν ἃς 56. Ἄ » Ἀ Χ ΕῚ »ὕὔ᾿ Ε “-" “Ἂ 

μὲν γὰρ ἀνήρ Φαίνη, ἔγω δὲ οὐκ ἄξιος ἀρχῆς. Ταυτω 834 
- “» ᾽ ᾿ -“" 4“ “ Ἵ νὰν “, 

οὖν σοι δοκεέὶ εὐεργετήμνωτων εἰνώι, ὦ Κυρε τυ ἰσϑ᾽, 0τί, 
ΕΣ ΕἸ »-᾽Θ » 7 ᾿ Ν ἊΝ ε} ΟῚ δὴ 3 7ὔ 

ει τί ἐμου ἐκήδου, οὐδενὸς ἂν οὕτω με ὠπόστερειν εφυλατ- 
᾿ « » ΄ Ἢ ρν 7 Ἂς » ἣν »»Ά Ν 

του, ὡς ἀξιώματος καὶ τιμῆς. Τί γὰρ ἐμοὶ ὅλέον, τὸ. 
Ν Ρὰ ᾿ς ἄντ δὲ ΟῚ Ψ' 3 β ᾽ 7 

τὴν γῆν πλατύνεσθαι, αὐτὸν δὲ ἀτιμάζεσ ὧι; οὐ γάρ 
5. "δ δε ον Ψ; 5. ὐνς ͵ὔ .. τὧὖν {π 

τοί ἐΎω Μήδων ἤρχιον διὼ τὸ κρείττων πώντων ὠὑτων εἰνω!, 
» » » ΡᾺ ἃ 7 ᾿ »“" « »“»Ἢ ε “ 

ἀλλὼ μᾶλλον διὸ, τὸ αὐτοὺς τούτους ἀξιοῦν ἡμῶς αὑτῶν 

πάντα βελτίονας εἰναι. 
« "“-Ψ 3; ΄ 3 »“Ἅε“4Ζ ς μ᾽ μὴ ᾿ 

Καὶ ὁ Κύρος, ἔτι λέγοντος αὐτοῦ, ὑπολωίβων εἰπε᾽ 835 

Πρὸς τῶν ϑεῶν, ἔφη, ὦ ϑεῖε, εἴ τι κογώ σοι τυρότερον 
ν Α Ν ὰς “» Σ Ν τὸ “" ») δ 9 ὉΣ 

εχωρισαμήν, κωὶ σὺ νυν ἐμοῖ χαωρισῶϊ, ὧν ὧν σου θεω 
- » Ν -“ “' 7 Ἂχ δι... Ὁ ὃ δὲ 

σαυσαι, εῷη, τὸ νυν εἰνωΐ, μεμῴομιενος μοι" ἐπείδοῶν δὲ 
»ο᾿ »ῬΘὌ. 7 ε Μ“ Ν ἃ ΕΝ Ψ»» 

τσειρῶν ἡμῶν λάβης, ὅπως ἔχομεν τῶρος σὲ, ἤν μεν σοι 
7 -Ὁ πο » ΄ ἢ τὸς "“" 5) ο“ »"» 

φαίνηται τὼ ὑπ᾽ ἐμοῦ πεπρωγμένω ἐπὶ τῷ ἀγαθῷ τῷ 
»“» ἐν ᾿ δ » »- Ν ΣΙ ς 

σω πεποιήμενω, ἀσπαζομένου τε ἐμοὺυ σε. ἀντωσπώζου 

ἄγεις δή μοῇ]ῇ Βυάεηῇς [1δὲγ εἰ ΑἹ- 
τογῆπυβ λέγεις ἐμὲ καὶ σὴν ἐμὴν χώ- 
ραν αὔξειν. Ετίατῃ Ψυπιίηα αὔξειν Ὠδ- 
Ῥεῖ. 

σὺν τῇ ἐμῇ] Ἐχ ΡΏΠ|Ε]. τηᾶγρῖπε 
δίερῃ. (υειῇ, εἰ ΑἸτοτῆπο ῥώμῃ ρτὸ 
δυνάμει, ἀεάϊι Ζειπε, ααδῇ ἴπ νατίδια 
οτγαῖίοπθ ρἷυβ ἱπῆτ ἢρπὶβοαίὶοη 8, 
υδπὶ ἴῃ ταροῖϊτ|5. ν ΕΓ 15. {ΠΠ5Ξ, α80 
οδυΐίατη ἀο]ογὶβ Οὐ Πα πῇ σοητ ΠΕ ΗΓ. 

γυν}} ΕΔά, ργΓ. τσοιεῖς Παῦεηῖ, απάς 
Οδῆδ]ο ἀε Γεηιεητία Βγοάθὶ σὺ δὲ εὖ 
τυοιεῖς τοῖς τε ἄλλοις ἀεάϊι. ϑιερῃδηὶ 
οοτγεδιϊοηεπη ἕοηβιγηδὶ ᾿ἰρεγ Βοαὶ!. 
Ουε)ῖ. ΑἸτοτῇ. 

σὺ μὲν γὰρ] ῬὨ ΠΕΙΡΏ 5 σαπὶ ΟΕ], 
γὰρ οτηΐῆι. 

34. Ταῦτα οὖν] Οπε]ξ. οὖν οπηίῆι, 
αυοά ἀδιηπᾶης ετἰάτὴ ἠδ. Τεοποὶ. 
εἴ Βῖερῃ. ἀρροῆία Πε]] δᾶ. 

,. πρείσαων) ἰτὰ τεξὶς Βιερ ἤδη 8 ῥτῸ 

ΠΌγογα ΠῚ οπγπίατη κρείσσω, ασαοὰ ἢα]- 
(ε ἀεἴεηαϊτ Ζεαης, οὐ τεάαχις ΝΥ οἾ κα. 
κρείσσον εἰν ἴῃ ΑἸτοτί, κρείττω αὐτῶν 
τσάντων (σε! ξ, 

διὰ σὸ αὐσοὺς) 4. οπηηΐυπι ἰ6- 
ξχοηετῃ διὼ σὸ καὶ αὐτοὺς ἰἴὰ αχ ΟυεῖΈ, 
αὶ καὶ οπηϊῆς οὐτπὰ ῬΠΙεΙρθο εἰ 
τηᾶγρίης ϑίερῃ. Ζειαπε οοτγεχ τ, αἵ 
(εο] αάδγεῖ σορυϊαπὶ, αυᾶτὰ {παῖς 
ψ εκΚε. εῖπήε ἑαυτῶν σάντα ἘοήΪ, 
εἴ πιᾶῖροὸ ϑίθερῃ. αὐτῶν Βα. ρ]οτγϑ- 
486 ἀπῖα Ζειαῃία πη. 

35. δου δεηϑῶὼ) Ουε!ῇ, δεηϑῶ σου. 
ΑἸτοτί. ὃ ἄν σον δεηϑώ. 

λάβῃς) Εὰάα. ρτ. λάβοις ἀεὶ πάδ -σῶς 
ἔχομεν σε! , στ Ζοηδιᾶ. 

ἤν μέν σοι) Οπε]ξ, ἐὼν δή σοι. ἀεὶπάς 

ΘΟ τηδγρῖηα ϑίορῃ. τῷ σῷ ἀγαϑῷῳ 
οὐ ο πεσοιημένα. 

σε ἐμοῦ) ἔχ Ουεῖϊξ. σε μοῦ ἀεάϊε 
Ζευπε ; ἀειπάς σου ΡὨϊϊοῖρῃο ἰάεπι 
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Οναχᾶτγος 
ΣΘΟΟΠΟΙΪ  4-- 
τὰς ἀδάᾳπο!- 

ΤΌΣ [Πταθετγ- 

Ὡδοι] πὶ δἰ 

ἀοπαίωυν ἃ 
ἔμ} 5. 

38 

30 
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» “ Ζ πη Ν δ ΝΣ Ἷ᾽ Ρὶ 

με, εὐεργέτην τε »ήμιζε εἰναι" ἥν δὲ, ἐπὶ ϑάτερω, τότε 

μοι μέμφου. ᾿Αλλ᾽ ἴσως τοι, ἔφη ὁ ΕΥΉΘΝ καλώς 

λέγεις" κώγω ποιήσω ταῦτω. Τί οὖν; ἐφη ὁ Κύρος; Ἢ 

καὶ φιλήσω σε: ἘΠ σὺ βούλει, ἔφη. Καὶ οὐκ ἀπο- 

στρέψει με, ὥσπερ ἄρτι; Οὐκ ἀποστρέψομωι, ἐφη. 

Καὶ ὃς ἐφιλησεν αὐτόν. 

Ὡς δὲ εἶδον οἱ Μῆδοι καὶ οἱ Πέρσαι καὶ οἱ ὥλλοι, 

ἰτᾶσι γὰρ ἔμελεν, ὅ τι ἐκ τούτων ἔσοιτο) εὐθὺς ἥσϑη- 

σάν τε καὶ ἐφαιδούνθησαν. Καὶ ὁ Κυωζώρης δὲ καὶ ὁ 

Κῦρος ὠνωβάντες ἐπὶ τοὺς ἱπποὺς ἡγοῦντο, καὶ ἐπὶ μὲν 

τῷ Κυαξάρει οἱ Μῆδοι εἵποντο, ( Κῦρος γὰρ αὐτοῖς οὕτως 

ἐπένευσεν) ἐπὶ δὲ τῷ Κύρῳ οἱ Πέρσαι, ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ 

ἄλλοι. 

Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, καὶ κατέστη- 

σῶν τὸν Κυαξαρήν εἰς τὴν κατεσκευασμένην σκήνην, δὶς 

μὲν ἐπετετώκτο, παρεσκεύαζον τῷ ἐπιτήδεια τῷ Κυαξό- 

θεῖ" οἱ δὲ Μηδοι, ὅσον χρόνον σχολὴν τρὸ δείπνου ἥγεν ὁ 

Κυαξάρης, ἥεσαν πρὲς αὐτὸν, οἱ μὲν καὶ αὐτοὶ κωϑ'᾽ ἑαυ- 

τοὺς, οἱ δὲ πλέστοι ὑπὸ Κύρου ἐγκέλευστοι, δώρω ὥγον- 

Ιαϊα ἀαπιπᾶταπί. Εχ Οσαυεῖξ, Ῥεῖ, 
δι Ζοπᾶγα, Ζευπα Μηῆδοί τε χαὶ οἱ 1. 
Ρᾶυϊο ἃπιὸ ἠδάϊτ ; αυᾶπὶ ἔογπηατη ἢ 

ΠΠρατ με οανὶῆις : εἴ ροῆεα εἶναι, φυοά 
ἀατηπηδηΐῖ διατὶ [εοποὶ. εἰ ϑίερῆ. 
Ἑάά, ἀρροῦτα 6] α]α. 

ἤν δ᾽ ἐσὶ! Ουε!, ἐὰν δ᾽ ἐπί 
36. ἴσως τοι] Ουε!, ἴσως μέντοι, 

αυοα τεοερίς Ζεὰπο: ἀεϊηάς ἰἤέτπὶ 
θεγ οὐπὶ ΡΠΠΕΙρηΟ εἰ τπηδιθὶηα 
διδρῇ. οὕπω τυοιήσω. ῬὈοίξ νεγθα ἴσως 
σοι ναὶ μέντοι Ὀτενε ἢ]σπτῖὶ ᾿πίογνα!- 
ἴὰαπὶ ΕΠ ᾿πτεγροπεπάατῃ ἱερθητὶ Πέρα : 
ἀεϊηάς (αὐτο πτυϊαῖο εἴ ἴῃ σοηίτΓᾶ- 
τὰ ΠῚ νΘτίῸ επιεη τάττῃ ἃηἰ ΠῚ τερεεῖῖ 
καὶ οὕπω «ποιήσω. 
ἀποστρέψ εἰ Ηοο ἰπ Ἰοσιπὶ να] ρατὶβ 

ἀποστρέψεις οἰϊάτη δίχα ᾿ἶῦτο ΑἹ- 
τογῆπο (Ὁ ὉΠ Ἰτα Π δ τα : ααοα Χ]ΓΟΥ ἴο- 
Ἰεγαε παοα! ας νίγοβ ἀοέϊοξ. 

37. καὶ οἱ ἄλλοι) ἴτὰ σὰπιὶ ΡΠΠΠΕεΪ. 
Ζοπᾶτα εἰ (πο. Ζεαπο ρῥτὸ καὶ ἄλλοι 
πολλοὶ, αιοά τεάμπχὶς νΜεϊκε. καὶ 
ἄλλοι δὲ τσολλοὶ Αἰτοτῇ, ἘΕτίαπι Εάά. 
1εοῃοὶ. ϑίορῃ. «τρολλοὶ ἀρροῆϊτα ἢε]- 

Ρτοθανετὶβη, τὰπῦ αἱὰ9 ΧοΠορΠοπῖδας 
καὶ οἱ ἀλλει δὲ βαρσίτατε ν!άδιοτγ, 

ἔχελ:} [τὰ σὰπὶ δουπάὰα δου μαπὶ 
εἴ ΡῬῃΠεῖρῃο Ζευηες : ἔμελε σί ΑἸτοτί. 
Ετίατα }υπιῖπα τί παῦεῖ, ἀδί πὰ ἐῴφα,- 
δρύνονπο ΑἸτοτγῆ πα. 

Καὶ ὁ Κυαξ. Ουεϊξ, σαπν ΡΠ] ΕΙΡῃο 
ΑἸιοτῇ, οι Ζοηδγα καὶ ὁ Κῦρος δὲ καὶ ὁ 

Κυαξ. 

Κῦρος γὰρ] εξ ἴαο ὁ Κῦρος ἀεαϊε 
Ζειπε. Κυαξάρῃ ἄἀατ ΑἸτογῆπαβ. οἱ δ΄ 
ἄλλοι ἐστὶ «ούτοις ροῆξδα συεῖϊξ. 

28, ἐπετέτακπο) Ουεὶῇ. ἐσέσακτο. 
ἀεϊπάς σὸν Κυαξάρη Ουε!ῇ. ροῆεᾶ 
Κυαξάρη ΔΙτοτῇ. 

39. καϑ'᾽ ἑαυτοὺς} [τὰ σὰαπὶ συεῖξ, 
πιᾶτεῖπα δίερῃ. ϑυϊάαβ ργὸ ὠφ᾽ ἕαυ- 
Τῶν. 

ἐγκέλευστοι!) Ηος εχ ΡΏΪ Εἰ, ᾿ἰτὶ5 
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ξ μ, ᾽ ᾿ Ν ε δὲ 3 Ν ᾽ δ 

τες, ὃ μὲν τις οἰνοχόον κωλὸν, ὁ δὲ ὀψνοποιὸν ἀγωϑὸν, δ 
Ἃ ᾿ οἾ ξ Ὰ Ν ς Χ 5 ΄ ε ἌΧ 

δὲ ἀρτοποιὸν, ὃ δὲ μουσουργον, ὁ δὲ εκπωμαάτω, ὃ δὲ 
» -“--᾿ ͵ -“7ρ ΄ « ΕΣ ἵν Ἂς “ ΄ Ἦ 

ἐσθήτω κωλήν' τᾶς δέ τις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἕν γέ τί, ὧν 
» ͵΄ τ: "»“"" ,» « Ν ͵ 

εἰληῷει, ἐδωρεῖτο αὐτω. ὥστε τον Κυαξώρην μεέτωγι- 40 
͵΄ ς “7 ε “Ὁ » 5 δ 5 3 3 -“-᾽ 

γνωώσκειν, ὡς οὑτε ὁ Κυρος ἀφίστη ὠὑτους ὧπ αυτου, 
», ε .Ο -“ 7 5 ν »᾿ ΄Ν “οσἌἍ Ν 

οὔτε οἱ Μῆδοι ἡττόν τι ούτῳ προσειχον τὸν γοὺν, ἥ καὶ 
τς 

πρόσϑεν. 

Ἐπεὶ δὲ δείπνου ὥρα ἦν, κωλέσας ὁ Κυαξάρης ἠξίου 4ι 
«πὶ , Ὁ. - 

Ὁ δὲ Ἑ ἈΧΆΓΟΣ ΕΝ 

᾿ .. [υἷ]5 σοδηξῖ, 

Η οὐχί Ογτιὰς ἱπ 
Ζ ΟΟΠΟΙΟηδ 

ὁρᾶν; ὅτι οὗτοι οἱ παρόντες ἐξ: ἡμῶν πάντες ἐπηρμένοι ᾳτοτατι 
“ν΄ Γρίοτε ἠδ 

πάρεισιν: ἢ οὔκουν καλῶς ἂν πράττοιμι, εἰ τούτων ὠμελῶν Β6ΙΙὸ ἀὰ- 

τὸν Κῦρον, διὰ χρόνου ἰδόντα, αὐτὸν, συνδειπνεῖν. 

Κῦρος εἶπε Μὴ δὴ σὺ κέλευε, ὦ ἡμρς ΛΗ 

εηὰ 
τὴν ἐμὴν ἡδονὴν Θερωπεύειν δοκοίην. ὠμελεῖσϑωι δου Ὁ 

“Ἢ ς “ὝἪ ς » Ἂς : 

κοῦντες οἱ στρατιῶται, οἱ μὲν ἀγα οὶ πολὺ ἀδυμότεροι 
-- 

᾿Αλλὼ σὺ 42 
Ν 3) » Ν δι ε;: «, , “΄ 

μεν, εῷη, ἁλλως τὲ καὶ ὀδὸν μωκρων ἥκων, δείπνει ἤδη. 

γίγνονται, οἱ δὲ πονηροὶ πολὺ ὑβροιστότεροι. 

3, ν' »“" ΟῚ 7 3 ᾽ Ἂν 

καὶ εἴ τινές σε τιμῶσιν, ἀντωσπώζου καὶ εὐώχει αὐτοὺς, 
.“ ἧς 5.7 » Ν Ν ) ἡ » 9 τὖ ΄ 

γὼ σε Και “᾽αῤῥήσωσιν" εγὼ δὲ πίων, εῷ ὠπτερ λεγω, 
ὡ 7΄ 3 3) 

τρέψνομιαι. Αὐρίον δὲ, εῷη, 
ν ἂν 7 τ. Ἂ 7] “ ΄ 

σύρας παρέσονται πάντες οἱ ἐπικαίριοι, ὅπως βουλευσώ- 

᾿ς - ὅ ἜΣ Ἀν ΟἿ 

πρωι δεῦρο ἔπι τῶς σὰς 43 

Βτοάςει, συεῖξ, Γεἰάδη ἂἀρὰαά Ου- 
ἀεηάοτρίατη δὲ ὙΠποπιᾶτη Ρ. 113. 
ΤηΔΥρΊηα ϑιαρῃαπὶ εἰ 8144 ἴῃ νοσὰ- 
ὈυΪο ἰο ἀεάϊ: Ζευης ῥτὸ νυϊξδαίο ὡς 
χκεκέλευστο ὑπὸ Κύρου. ΔΙτογῆη5 οἱ δὲ 
τὐλεῖστοι ἐκελεύοντο ὑπὸ Κύρου ἀδῖ. Εο- 
ἄετγὴ νεῦῦο ατἱτὰγ Χεπορῇοη ΑπδΌ. 1. 

3» 13 
ὁ Σ ἐκπώματα] ῬΠΠΕΙ. εἰ Ουεϊῇ. οἱ 

δὲ ἔκσ'΄. οἱ δέ. ργϑοῖεγεα ἰάεπι ΠἰΌΕΥ οἱ δ᾽ 
διψοποιὸν ἀαῖ, τηοπεηῖς ΕἸσΠετο. 46- 
ἴπἀε τοᾶς δὲ ὡσεπιπολύ. (ἃ σογγαξίογ 
τις εἰ σὸ Ἰηΐετγαϊι. 

- 40. ἀφίστη αὐτοὺς) Ἑάά. ρῥγ. ὠσέ- 
στησεν αὐτόν. (᾿αἴἶα!. ὠπέσπσησεν αὑτόν, 
Ψψεγαπὶ εχ Ρῃιϊεῖρῇο ἀεάιϊτ διερῇ. 
σοηξτῖηδηῖς ᾿ἰῦτο Βεοάθι, (υεϊῇ, ΑἹ.- 
τοτῇ, «φίσπη ἑαυτὸν σοτγοέϊοΥ ἴῃ (σθε!, 
δα(οτιρῇς, 

εἰ 41. Ἐπεὶ [τὰ ῥτὸ ἐσειδν ἂχ Ουεὶξ, 

εἰ Ζοπᾶτγα [οτὶρῇ, ἀεϊπάε Κῦρος ἔφη, 
μηδ! σύ, 

ἐπηρμένοι] ΤΑῸτὶ Βτοάθὶ, Οαεϊῇ, εἰ 
ΤΩΔΤΡΟ ΒίΕΡΉ. ἐσταμρόμενοι. 

οἱ σασρατιῶται) Αττσα ΠΔ οτηϊῆι 
Τυητηα, Οσυεϊξ, ΑἸιτοτῖ, εὐ ϑυϊάας 
Ὦὰσπο ἰοσὰπι ἀβέξίεπβ 'ἴῃ νοσδθι]ο 
ὑβρισσότερος. 

τυολὺ---- γίγνονται) Τὰ οὐπὶ δυΐάα 
Ουεϊῖ, ἃ ργπηὰ πηᾶηὰ : σΟΙΓΟΟΙΟΥ 
νυϊραίατη σολὺ ἂν----γίγνοινσο ΓΕ ροίαΪ τ, 
τοολλοὶ ὑβρισαότεροι (Ὁ Ε]6. 

42. λέγω) [τὰ οὐπΊ ΡΠΊ16]. πηᾶτας 
δῖηε ϑδἴερῃ. εὐ πο], Ζεαπε ρῥτὸ ἔλε- 
γον. 

43. δεῦρο) Ἐῤά. ργ. οπιιτιαηΐ, εκ 
ῬΠΙ6Ι. Βτοάθφι ἴσο, συεὶῖ. Ἑάπῖο 
διερῇ. δάψιαιε. 

πυώντες ο] Ἐκ δαξτοτίταίς ῬΉΠΠΕ]. 
. Βοάϊ, εἰ Οὐάϊοαπι τ ρΏδηϊ ρος ὅπως 
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Ο ’, ᾿ὰ Ὗ »“ Ν 3 "Ὁ δας δὲ δ τὰν ἐδ 

μεϑα σὺν σοι, τί χρή ποιεῖν τὸ εκ τοῦδε. Σὺ δὲ ἡμὶν 
3, δι δ Ψ ᾿ " “» ͵ 
ἔμβαλε. πῶώρων πέρι τούτου, πότερον ἔτι δοκεῖ στρωτέυε- 

Ἂ Ν. "4 7 Ν ᾽ 5 7 

4άσϑαι, ἡ καιρὸς δὴ διαλύειν τὴν στρωτίῶν. Ἐκ τούτου 
ε λ ὲ 3 - ἴεν ς Ν -“ Ἂν 

ι ὃ μὲν Κυαξώρης ἀμφὶ δεῖπνον εἰχεν" ὁ δὲ Κυρος, συλλε- 
εὐ ν , ἊΝ « Ϊ Ν υεὶ Ἂ ζας τῶν φιλῶν τοὺς ἱκανωτάτους κωὶ ζζρονειν κωὶ συμ-- 

πράττειν, εἰ τι δέοι, ιἐδαξε τοιάδε" 

"Ανδρες ὅδλαι; ἃ μὲν δ πρῶτα ἐξόν να πάρεστι 

σὺν ϑεός. Ὅποι γὰρ ὧν πορευώμεϑα, κρατοῦμεν τῆς 
δ Ν ἝΝ «Ὁ ΄ 

χώρας" καὶ μὲν δὴ καὶ τοὺς πολεμίους ὁρωμέν μειουμε-- 
« "»- Ν » δε 7 ϑ »" νους, ἡμῶς δὲ αὐτοὺς πλείονάς τε καὶ ἰσχυροτέρους Ὑιγνο- 

΄ Ξ Νὰ δίνω τῇ 7 8, τὰ τ 
45 μένους. ἘΠ δὲ ἡμίν ετί Θελήσειων οἱ νὺν πρὸς γεγενήμε- 

Ψ, “»ὝἭὝ τὐλχά “᾽ Ια.- ΄' 

γε, σύμμωχοι παωρωμεῖνωι, πολλῳ ἄν μῶλλον ἀνύσαι 
δ 7) 9 ἈΠ 7 9 '᾿ δὴν - 
υνωΐμεθ ὦ, καὶ εἴ τι βιάσασϑαι καιρὸς, καὶ εἰ τι πει- 

Ψ «“ “ Ἂν ΄ ς ἢ »" ἊΨ 

σώ! δέοι. Ὅπως οὖν τὸ μένειν ὡς σ“λειστοις συνδοκὴ τῶν 
...Ἀλ » » Σ » Ν ε ὧν 

συμμώχων, οὐδὲν τοῦτο μῶλλον ἔργον ἐμὸν, ἡ καὶ υμετε- 
ρου ᾽ ᾽ ς .« ᾿ 

4“θρον, μηχανᾶσθαι. ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ καὶ, ὅταν μάχεσθαι 

δέη, ὁ πλείστους χειρωσώμενος ὠλκιμώταωτος δοξάζεται 
τ «“ Νὰ 7 » ἘΣ ς ͵ Ὁ 

εἰγώϊ, ουτω κῶὡὶι, ὁτῶν που δέη βουλῆς, ὁ πλείστους ομο- 
Ψ δ γὼ ͵ “ ,7 Ν ΄ 

γνώμονας ἡμῖν ποιήσας, οὗτος δικαίως ἀν λεκτικώτωτός 

τερούυϊς τυώντες Ζεαπε. ἴῖπ. Ουεῖϊξ. νόμενοι οὐτῇ Ζουπίο ἐχ Οαεῖξ, ῥτθ- 
πυάντες Δῃῖα οἱ ἐσπικαΐριοι ἴῃ ΤΔΓΡῚ ΠΕ 
Γαρρίδίατα εἰ ἀἰτογα πη), ροίξ βουλευσώ- 
μεϑα {οτὶρταπη, Ραπόξι5 [ἀρροῦτι5 
ἀατηηδίαπιὶ εἴ. ἀεῖπαάς ὅτι χρὴ Οαε]Ὲ, 

ἔμβαλε) Τοιο! ρα λόγον, αὐ ἱϊ. 2» 
εἶν εἴ νῖ. 1,9.13. βουλὴν ἐμβ. εἰ ιϊ. 2, 

γεὐταν Οαε!, οὰπὶ ΑἸτονί, εε ῬΏΠ]ΕΙ- 
ΡΟ δοκεῖς. ἀεῖπάςε διαλύσειν Εάα. ρῥγτ. 
αυοά σοττγοχίς (ὐδίζα!ο. 

44. τῶν φίλων ποὺς} [τ οσὐυτὰ βοάϊ,. 
εἰ (σα! ς. ΑἸτοΥΕ ρτὸ στοὺς ἱκανωτέρους 

σῶν ᾧ. ἀεϊπάε ὅσ, δέοι ΑἸἰτοτῇ, 

τορῶτα) ΑἸτοΥῇ. τσρῶτον. ἀεϊπάς ἰ6- 
Ελιοπεῖι ΡΒ] ΘΙρΏΙ εὲ (σμο]ῇ. ἀθάϊ μτὸ 
σὺν ὅεοῖς τοώρεσσιν ἡμῖν. Ροϊεᾶ ὅπη 
γὰρ αο! ν οατὴ ΑἸιοτῆπο. 

μὲν δὴ καὶ] Οορυϊαπι οσαπὶ ΡΏ]]6]- 
Ῥῇο οαλίτις (σα εἰ, 

45. ϑελήσειαν) Οτοῖ. ἐϑελήσειαν. 
ἰςφηρῆς φοροσγεγενημένοι ὉΤῸ ταροσγε- 

τα "}. 
τοαραϊμεῖνα!)] 4. ργ. τσαρεῖναι, ἀε- 

ἴπσαρ5. ναΐϊροὸ (εηαϊῖαγ σοραΐα καὶ, 
αῦᾷπὶ δα διοτίταῖε (σὰ 6}Έ, ἀεϊενι : δ εἰ- 
ἴαϊᾳ ἀρρούτα δαηάστη ἀᾶπηηδηῖ Εάα, 
ϑίερῃ. οὐ [βοποὶ. 

μᾶλλον ὠνύσαι} ΑἸτοτῇ. ἐνύσαι μᾶλ- 
λον. ἀξίῃμάε δυνάμεϑα. 

συνδοκ) [τὰ διτερῇ. ρσγίπγὰς (οτιρῆς 
ΡτῸ συνδόξη άά. ρτγ. εἰ ΑἸτοτῇ. συνδό- 
κεὶ Βοάϊ. Ουε!ῇ, συνδοκοῖ ἱπῖεγ νεται 8 
συ. ἀειηάε οτάϊμθπιη συεῖξ, οὐπὶ 
Ζεαπίο εηὰοσ, Οείετο Ἑαάᾷ, οὐδὲν 
μᾶλλον τοῦτο. 

46. ὥσπερ καὶ] Ἑάά. ΡΓ. καὶ «οὐλῖτ- 
τὰπι σαπὶ ΑἸἰτοτῆπο, ααΐ μά; ἢ ἀατ, 

του δέῃ βουληε) ΜᾶΓρῸ ϑιορῇ. ουπὶ 
ΡΗΙοΙρμο τεῖσα, δέῃ. Ουοϊ, ποείσες- 
σϑαι δέῃ, [εὰ οοττεέζοι βουλῆς δἀίοτὶ- 

᾿ Ρῆτ. 

. λεχτικώτασός τι (ορυϊαπὶ τε συε]ξ, 
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Ἁ ͵ δ “5 Ν ψ» ε 

τε Και πρωκτικωτατος κρίνοιτο ων εἰνῶ!.- Μη μέντοι ως 47 

͵ Ὁ δὼ , )7 “ δ ,, Ἂν « 

λογον ἡμῖν ἐπιδειξόμενοι, οιον ὧν εἴποιτε πρὸς ἐκῶστον 
σι... -“ “-ν ΣΙ ᾽ « ντ ΄ ς».»." 

αὐτῶν, τουτὸ μεέλετωτε, ὡλλ ὡς τοὺς πεπεισμένους υῷ 
“ ΄ » ΄ »“" δ ΄ “ 

εἑκώστου δήλους ἐσομένους ςΟἰς ὧν σραττῶσνν, οὑὐτὼῶ σῶ- 

ρωσκευάζεσ. ἂν ε. Καὶ ὑμεέις μέν, ἔφη, τούτων ἐπιμελεῖ- 48 
-- 3 Ν Ἂ . δ 9 Ν 3 "δι .« Ἂ 

σϑε ἐγω δὲ, οσωὼς ὧν ἔχοντες τῶ εἐπιτήσειίωώ, οσὸν ὧν 

Μ 7 « ἘΝ Ἂ “" 7] 

εγωνγε δύνωμαι, οι στρωτιῶτῶι Ζσέερι Του στρωτεύεσϑαι 

7 7 ͵ 3 -“- 

βουλεύωντωι, τούτου σειρασομουι ἐπιμελεῖσθαι. 

οτηϊῆς. Ῥιὸ κρίνοιτο ἘΔά, ρζ. φαίνοιτο 
ἄἀδηῖ οὐπὶ ΑἸτογῆηο, οὐ ὸ (δα εηῖε 
ἄν, τεΐξῖϊε, αὐ ραῖο, ἄν ἱπξεγῆϊ εχ 1}- 
Ὀτὶ5 Βεοάεεὶ ϑιερῃδπυϑβ. 

47. εἴποιτε) Οὐ , εὐπητεποσούς τε 
πεπεισμένους. 

ἐσομιίνου:) ἴἴὰ οὰπὶ ᾿ἰ τὶς Βτοάεεϊ, 
Ουε!ῇ. εἰ ΑἸτογῖ. ἀπὰς ψα]ραῖαπὶ εἶναμ 
Ἶ8πι ϑί6Ρἢ, Τσοτγεχίζ. 

48. ὅσον ἀν) Τὰ ρτὸ ὅσα εχ ἰδ τὶ5 
Βτοάφο, οὺυτη 4υϊθὰ5 ἴδοις (σμε]ῇ, εἰ 
(οτρῆς Ζέυθπθ. ψυπροηάδ Περοο ουτη 
ψεΓῸΪ5 τούτου «πειράσομαι ἐπιμελεῖσναι 
Εχ ἰοῦο ἴυαο γεγηοῖιβ, Ἰεϊηδ ἔγωγε 
ΡΙῸ ἐγὼ εχ ΡΏ1]6]. εἰ Ουεὶῇ, ἀεάϊε 
Ζευπε. 

σούτου πειρ.] ΕΔὰ, ρτ. οὰπὶ ΑἸτοτῆ- 
πῸ ᾿ἴδτο τούτου οτηϊτταηϊ, 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ς. 

ΘΟΑΡ. 1. 

ΓΑΥΤ ΗΝ μὲν δὴ τὴν ἡμέραν οὕτω διαγαγόντες καὶ Απὶε (γ- 
»ς ἌΧΑΓΙΙ5 (ᾶ- 

δειπνήσαντες ἀνεπαύοντο" τῇ δὶ ὑ ὑστεραία τρωὶ ἧκον ἐπὶ θετπδου- 
᾽ -" 7 7 ͵7 ᾿ ε Ἢ ε “ἦ εἸατὴ σοῃ- 

τος Κυαξάρους 9 ΣῊ ́ ύ΄ύντες οἱ σ΄ Ἄν" Ἔν ῷ οὖν ὁ ξτερατὶ [ο- 

΄ ᾽ » “ ΟἿ᾽ τοραηξ 
Κυαξάρης ἐκοσμειτο, ἀκούων, ὅτι πολὺς ὄχλος ἐπὶ τοῦς Ογτυτη, πα 

΄ ΤᾺ Ἢ , ἐκ αἰπμιαῖοχ- 
ϑύραις εἴη, ἐν τουτω οἱ φίλοι τῶ Κύρω προσῆγον οι, μὲν ετοϊτατι, 

͵, 3 ἴω] ΄ ΄ 

Καδουσίους, αὐτοῦ μένειν δεομένους, οἱ δὲ, Ὑρκανίους, ὃ 
; » ς ᾿» 7 ε ΄ Χ 

δέ τις Σάκας, ὁ δέ τις καὶ Γωβρύαν. Ὑστάσπης δὲ 
ν ΕῚ -Ὁ . 7 κυ , »» 

Γαδάταν τὸν εὐνουχον τὠροσήγε, δεόμενον του Κύρου μενειν. 
γ Ν ε "»" ΄ .“ « 7 Ψ 

Ενθα δὴ ὁ Κυρος, γιγνώσκων, ὅτι ὃ Γαδάτας πάλαι 
ΕΣ ΄ ν 7 Ἂν , ς Ν Ε 7 

ὠὡπολωώλει τῶ φόβω, μῆ λυϑ εἴη ἡ στρατίω, ἐπιγελάσως 
. “5 » "- ΕΝ τὺ τῷ Ὑ ΓἘ ΜΠ κκ Ἵ 

εἶπεν, Ὦ, Γαδάτω, δῆλος, εῷη, εἰ ὑπὸ του ὙὝστασπου 
-“- π᾿ ““ ΄ ἃ ΄ ᾿ 4 

τοῦδὲ πεπεισμένος τὠυτῶ γιγνώσκειν, ὦ λέγεις. Καὶ ὁ3 

Σόχαν. ΗΠ ιἰοὨϊηΐοη οὐπὶ Οαῦτ. (Α- 
τηοίάσίο, Ματγεῖο εε Βοάϊ, Σάκας ἀε- 

ἀϊι. Ταδάταν ρτο Γαδάτην ἀεαῖὶς (πε, 

τ. οἱ σύμμαχο] Ουεῖξ, ξύμμαχοι. 
ϑυηῖ ἀθςε5 ΤΟΟἸΟΓΠΊ. 

Ἔν ᾧ] Ουε!, εἰ πηᾶγσο ϑῖερῃ. ἕως, 
110εγ Βγοάφεὶ ὡς. ἀείπάς ἐπὶ τὰς ϑύρας 

Θυε! ἢ. 
μένων δεομένους] Ηος οτάϊπε Οσμεϊξ. 

δεομένους αὐτοῦ ῥκένειν νυΐϊρο. 

Σάκας, ὁ δί τι5} ἴτὰ οαπὶ ΡΠΙ]εΪ. 11- 
Ὅτο Βιοάξρι, τηδγρίπε ΘΙΈΡἢ. Οαεϊέ, 
Ζευπε; δληϊεὰ ετὰς Γωβρύαν, ὁ δὲ τις 

Ράυΐϊο ροῖ τάπηθη Γαδά τῆς ᾿τεγασα ΑἹ- 
τοτί. 

2. ἔφη, 91] Ομεϊῇ, εἴ, ἔφη, ὑπὸ ποῦ 
Ὑστάσαπον τούσου. Απῖα Ζειηίυτα 
εταῖ ὑπὸ Ὕστάσσους τοῦτσε. Ἐπίατα Α]- 

τοτῖ. Ὕστάσσου ἀαιτ. Ῥαύὶο δηΐεᾷ ὅ{ε 
Γαδώτας οτα Ὸ αὐτὶ ουϊο Οκεἰξ, 
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7 3 Ν “ὝἭ 2 Χ 3 Ν 3 ΄ - 

Γαδάτας, ἀνατείνως τὰς χείρας εἰς τὸν οὐρανὸν, ἀπώμο- 
“ Ν Ἂς ΕΣ ΠΝ Ὡς ,ὔ »“, 

σεν, ἡ μὴν μὴ ὑπὸ του Ὑστώσπου σπεισδεὶς ταῦτα γιγνώ- 
3. τ 3} “ἶ ὌΝ ΜΌΝ - “ 3 “Κ »)5 Ἂς 

σκειν᾽ ᾿Αλλ᾽ οἴδω, ἐῷη, ὅτι, ἥν ὑμεῖς ἀπέλθητε, ἔρβεί τῶ 
» Ἂς » Ἂ, “.» ) Ν 7 2 ᾿ς, ὍΝ 

εμῶώ τωντελως" διὼ ταῦτ᾽, εῷη, κωὶ τούτω εγὼ αυτὸς 

τοροσήλϑον, ἐρωτῶν, εἰ εἰδείη, τίνα γνώμην ἔχοις περὶ τῆς 
Ρ ἴω ς “ ἢ 3 

Α διωλύσεως του στρατεύματος. Καὶ ὁ Κυρος εἶπεν ᾿Αδι- 
27 2 Ν « 9] ς 7 Ε Ὅ 5 7 

κως ὥρῶ εγώ, ὡς ἔοικεν, Ὑσταάσπην αἰτιώμνωι. Αδίκως 
δ 5 ς ἕ 7 53 -» 3 Ν δ 

; μέντοι, νη Δίω, ἔφη ὁ Ὑστάσπης, ὦ Κυρε" ἐπειδὴ εγωγε 
Ν 5 ΄ δὰ ς 2 “2 ΄ ΄ ΄ 

καὶ ἀντέλεγον Ταθωτα,, ὡς οὐχ, οἱόν τὲ σοι μένειν, λέγων, 

Καὶ ὁ Κῦρος, Τί λέ- 
ΗΝ “, ΝΟ ος ᾽ -“, 5 5 Ἁ 

γεις ; ἐφη καὶ τοῦτο σὺ ἐτόλμησας ἐξενεγκεῖν, εἰτ᾽ ἐγὼ 

οι 
-“ ς ͵7 ΄ 

0ΟΤί ὁ τϑατῆρ σε μετασεμσοιτο. 

εἰβουλόμην, εἴτε μή; Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη; ὁρῶ γάρ σε 

ὑπερεπιϑυμοῦντα ἐν Πέρσαις περίβλεπτον περιελθεῖν, 

καὶ τῷ πατρὶ ἐπιδείζασϑαι, ἡ ἕκαστα διεπράξω. Ὁ 

δὲ Κῦρος ἔφη, Σὺ δὲ οὐκ ἐπιϑυμεῖς οἴκαδε ἀπελϑ εἰν ; 

Οὐ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Ὑστάσπης, οὐδὲ ἄπειμί γε, ἀλλὰ 

3, εἰς σὸν] 1τὰ ῥτὸ πρὸς τὸν εχ Ουεϊξ, 
Ζευπε; [εαυδητα εχ ΡῬΏΠ16]. ΠἰΌτο 
Βτοάεοὶ, τηᾶτρὶπε ϑίερῃ. εἰ Ομε]ῇ. 
Ροίαϊς ἰάετη Ζευηε ; ἀπῖεᾶ ἔαϊς Ὑ- 
στάσπους ταῦτα πιπεῖσϑαι ἃ γιγνώ- 
ποι, 

ἤν ὑμεῖς) Ουεὶῖ. ἄν ὑμεῖς τἀμά. 
ἀεϊπάς ἐχ εοάδτῃ, ΡΏ116]. εἰ τπᾶτρὶηα 
ΒίΈΡΉ. διελεγόμην ΡΓΟ τυροσῆλϑον τερο- 
Ὀἷῖ Ζειπεα. 

τίνα γνώμην ἔχοις) ἴῖὰ εχ Αἰτοτῇ, 
Τογ ρῇ πιὰ. σατὴ ΕἸοΠετο δὰ ὙΥ εἰ]εγ. 
1]. Ρ. 275. ῥτὸ ἔχες. Εχ 110 τ᾽5 Βτο- 
ἄθοὶ, συεϊξ, εἰ πιᾶγρὶπε ϑῖερῇ. τί ἐν 
νῷ ἔχεις ὑσὶρ ἀεάϊς Ζευηε, Ῥοξ 
στρατεύματος ᾿ἰθετ Βτοάδοὶ οατῇ σε]. 
τοοιεῖν αἀάϊζατη μαδεῖ, συοά ρετγιπεξ 
δά Π|ᾶπὰ Ἰεξτϊοπεῖη, αὰπὶ τπηοάο ΔΡ- 
Ροίαϊ, οτα Π πὶ ἃ Ζεαπίῖο. 

5. ἄρα] Ηοος εχ ΡΏ1]1Ε]. πηᾶγρὶπε 
ϑιερῃ. Βοάϊ. (σε! εὐ ΑἸτοτῇ. να] ραῖο 
γὰρ φτϑοῖι] οὐπὶ Μυτεῖο, ἀεῖϊπας 
Ὑστάσπου τοῦδε καταιτιῶμαι ΟΕ], 
ςὰ πὰ τηδγρίης ϑιερῇ. εἰ ῬΏΙΕΙΡΠο. 

᾿Αδίκως μένοι] [τὰ σατῃ Ουε! ἢ. Ρῃ1- 

οἷρῇο εἰ πιᾶρίης ϑιερῇ. {ςτὶρῇ, 

γυϊρὸ εἢ καὶ ὁ Ὕσταάσπης εἶπε' ναὶ ἢ 
μὰ δία, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἀδίκως μὲν δὴ, ἴῃ 
40 Ὀατγθαγιπὶ εξ πος αυϊάδτῃ (εἴα 
μὲν δή. Ματγρο ϑίερῃ. νεγῦα ἀδίκως 
μέντοι ΟΠ ταξεσι. 

ἐπειδὴ) (υε]ῇ, οσαπὶ ῬΏΪ]6]. δὲ τηᾶγ- 
Εἶπε ϑῖερῃ. ἐγὼ γὰρ ἔλεγον τῷ Ταδάτᾳ 
χῶδε τοσοῦσον μόνον, ὡς οὐχ, οἷόν σε σοι 
εἴη στρατεύεσθαι--αμεταπέμκσεται [ἈΡΓᾺ 
(οτὶρίο μεταπέμσποισο, ΑἸτογί. ἐσεὶ 
ἔγωγε---τ αδάτη-ττεσοι ἔστι μένειν, 

5. τοῦτο σὺ] Οαεϊῇ, σὺ ποῦσο----ἰ στ εὶ 
ἐγώ. ἄρτα [οτὶρῖο εἴσε ἐγώ. Οεϊεγαπ 
νετῦα εἴσε ἐγὼ --τεἴσε μὴ Ζειης εἴ 
γ γε κε ἱπτεγργείδηταγ ἀρ ρ] εἴο μένειν. 
ᾳυοα ἴπ ετγογετη δράαοϊς ἰξέϊογετῃ. 
ἐκφέρειν ἩΠΠἸοϊτα πὶ ααϊά ἤρηΐβοᾶῖ, ααοά 
ἴῃ Ρυδιὶουπη εβειγα ποϊεηῖθ Ογτοὸ 
ποη ἄἀερεῦας Ἡγῇαίρεβ ; ἀἴαπε ἢὶς 
εἴ παηοῖιι5 Πέϊας5, αυὶ Ογγὰπιὶ ἰπ Ρᾶ- 
ττίατη ἀτοεήετγει, 

Ναὶ μὰ) [τὰ οαπὶ ΠΟΙ. Βγοάςθο, 
Θαεϊῇ, εἰ ΑἸτοτῇ, Ζευης ; νυ]ξαϊαπὶ 
Μὰ Δ, οπϊῆο ναὶ τενοσανὶς ΝΥ εἰίκΚε ; 
εχ {Π!Δοτὰ ἰἰ τὶς ἀείημἀς οὐ ἃπῖς μὰ 
Διὰ δαάϊαϊ, 
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μένων στρατηγήσω, ἔστ᾽ ὧν ποιήσω Ταδώτων τουτονὶ τοῦ 

᾿Ασσύρίου δεσπότην. 

Οἱ μεν δὴ τοιαῦτα ἔπαιζον σπουδὴ τ θὸς ἀλλήλους" ἐν 
κ᾿ Ερτεῖῆο 74πὶ 

δὲ τούτῳ ὁ Κυαξάρης σεμνῶς κεκοσμημένος ἐζήλϑε, ΟΝ Ὀγαχετὸ, 
ἢ ν ,ὕ ἀςξοεγηϊτοτ, 
Ὡς δὲ τάντες συνηλ- Ῥεηοτη ες 

ὰ " ΣΟ ΤΡ ε 7 5 τοΐδαιθ" 
ϑον, οὺς ἔδει, καὶ σιωπὴ ἐγένετο, Ὁ Κυαξάρης ἔλεξεν ἡ πῆς 

ἐπὶ ϑρόνου Μηδικοῦ ἐκωϑέζετο. 

ἐξν γ "7 5» ἮΝ Χ χ 

ὡδε᾿ Ανδρες σύμμαχοι, ἰσως, ἐπειδὴ παρὼν τυγχώνω, 
Ν χᾳ΄ τ 5 ᾽ δ ον δ. ͵΄ 

καὶ τορεσβύτερός εἰμε Κύρου, εἰκὸς μὲ ἄρχεῖὶν λόγου. 
- -» Ν οἱ ᾿ Ζ ΄ 

Νὺν οὖν δοκεῖ μοι καιρὸς, εῷη, εἰνῶι, περὶ τούτου διωλέ- 
Ρ ον 7 7 δ ς πα 

γεσϑαι στρωτον, πότερον στρατεύεσ οι κώίρος δοκεὶ εἶναι 
9] Ἕ ͵7 » ᾿ ΄ σ΄ 9) 

ἔτι, ἢ διοωλύειν ἠδὴ τὴν στρατιάν" οδρέν οὐν τις, υμς 
3 »" Ἕ Υ χ 

περὶ αὐτου τούτου, ἡ γίγνωσκει. Ἔκ τούτου τρῶτος μὲν} 
Ἂς ΓΥΓ. 7 

εἰπὲν ὁ Ὑρκάνιος" ᾿Ανόρες σύμμαχοι, οὐκ οἶδῶν ΝΜ 
3) ἴω ῳ 

ἔγωγε, εἴ τι δέ; λόγων, ὅπου αὐτὼ τῷ ἔργω δεικνύει τὸ 
7] ἡ ᾿ 2 Ψ ΠΥ, « -“ ΄ 

Χρωτίστον. Πώντες γῶρ ἐπιστώμεϑω, ὁτί ομου μνεγοντες 
.“ ἧς “Ὁ ΕΝ 7 «“ ν 

πλείω κακώ τοὺς πολεμίους ποίουμεν ἡ πώσχομεν" ὁτὲ 
Ν ““ » Ζ » γο εἰ δὼ ᾽ »“" « 3 

δὲ χωρὶς μεν ὡλλήλων, ἐκεινοι ἡμίν ἐχρῶντο, ὡς ἐκείνοις 
Ξ “ .-»ν Ἂς ς ψ Ε Ν “ἕ ς 

ἥν ἥδιστον, ἥμιν Ὑεὲ μήν ὡς χωλεπώτωτον.Ό Ἐπὶ τούτῳ 698 
δ᾿ “ Ὁ Χ δ ΄ 27 

Καδούσιος εἶπεν, Ἡ μέϊς δὲ τί ἂν λέγοιμεν, ἔφη, σεερὶ 
νῷ ψ ᾽ 7 ἐᾷ Ν ἰῇ “ἢ ». ἣᾺ 

τοῦ οἰκαδὲ ἀπελθόντες ἑκαστοι χωρὶς εἰνῶϊ, ὄπτου γε οὐδὲ 
Ὁ δ ς 5 ΤᾺ ἦν δι. Ὺο»“αἬν 

στρατευομένοις, ὡς ἔοικε, χωρίζεσθαι συμφέρει ; Ἡμεῖς 
-“" 5 5: ᾽ ΄ Ἄδιτ να ᾿ ΄, 

Ὑουν, οὐ τσολὺν χρόνον δίχω τοῦ ὑμέτερου τλήθϑους στρω- 

ἔστ’ ἄν] Θπεῖξ, ἕως ἄν. ἐχ εοάεπὶ 
οτάϊπειη νυ]ραγετη δεσπότην τοῦ ᾿Ασσ. 
τηατανὶ ΖΕεαηε. 
6. ὁ Κυαξάρης] [τὰ (συοϊ, ργο Κυα- 

ξάρης εἶπεν. ἀεῖη6ς ξύμμαχοι Τοτιὶς ; 
ἴσως ἰὉϊ εἢ ἴῃ ΤΠ ΔΤΡΊΠΕ ἀά(οήρταπη, 
Ροῖεα ἄρχειν με λόγου Ὠᾶδεῖ. 

δοκεῖ μα] Οαεϊῇ, δοκεῖ μοι εἶναι καὶ- 
φὸς πᾶς οτάϊπετη νυ] βΆγοΓη μοὶ δοκεῖ 
τααίανὶ, ἀεϊηάς πρῶσον λέγεσθαι ΘΕ], 
1ε4 “οοττοξϊατα διαλέγεσθαι, 

εἶναι ἔπι] Ουεὶῇ. ἔφ, καιρὸς δοκεῖ εἶ- 
"αι. ϑεὰ δος αἰζεγυτη καιρὸς, αυοά 
ΓΑΪΏΙ ααϊάετῃ τηοϊεῖαπι εἴ, ογαἰτϊ 
ΑἸιοστῆπαϑ ᾿θεσ. 

7. τορῶσος] Ουεϊῇ, ἃ ρτίπιὰ τηᾶπὰ 
τῦρῶσον ὨδΌΕι Τοτρταπι, ἀεἰ πε λόγου: 
ΑἸτοτῆπαβ δείκνυσι ἀατ, 

πγοιοῦμεν ἢ τσώσχομεν] Ηος οτάϊης 
ΟΕ]. τροιοῦμεεν σοὺς τσολεμίους ψ]ρᾶ- 
ἴατα τανοοᾶνι ὙΝ εἰκε. 

ἡμῖν γε μὴν] Οαἤδ]ο ἀεάϊε ἡμῖν δὲ 
(μήν. 

8. ὅπου γε] Οπεϊῇ, ὁπότε γε. Ματῖ- 
80 [(ΕοΏ0]. 2. ἐσείγε πείοϊο πᾶς τδ-- 
ἕεσῖ, 

δίχα «ποῦ: ὑμετέρου] ἙΔ4, τ. ἡμετέ- 
ρου, φᾳοά ῬΏΪΕ]. νετίὶς διὰ σοῦ ἡμετξ- 
ρου Ουε!]. ἰῃ τηθρὶπε δίχα τοῦ ὑμετέο 
ρου Δα[οτρῖος 

Ζ 
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,, 7) ᾽) « ον 3. » τευσάώμενοι, δίκην ἔδομεν, ὡς καὶ ὑμέις ἐπίστασϑε. 
᾽ Ν 7, ᾽ 7 ς Ν Υ (ᾳ 

9 ἔστι τούτω Αρτάβαζος, ὃ συγγενής εἰνωΐί τῦοτε Φησας 
, Ἢ Ε ; “ “ 

Κύρῳ, εἶπε τάδε, Ἔ γὼ δὲ, ἔφη, ὦ Κυαξάρη, τοσοῦτον᾽ 
Ρ, »-η 7 ΄ “ , 

διωφέρομαι τοις τορόσιϑ:εν λεγουσιν᾽ οὑτοι μὲν γάρ ῷασιν, 
47 ἶ »-»“Ὃ ΄ ᾿ Ν Χ ΄ ε 4.“ 

ὅτι δὲι ἀν μὴ στρατεύεσθαι, εγω δὲ λέγω, ὅτ᾽ ι, 0τὲ 
Ἂς ΕῚ 7, ΄ 

10 οἴκοι ἤμην, ἐστρατευόμην. Καὶ γὰρ εβοήδουν σπσολλωκις, 

τῶν ἡμετέρων ἀγομένων, καὶ περὶ τῶν σῴπτοραι Φρου- 

θίων, ὡς ὑπηβευλεηης ἀβοέϊωνν, πολλάκις πράγμασι εἶχῶν, 

φοβούμενός τε καὶ ΦῬρουρῶν' καὶ ταῦτα ἔπραττον, τὰ 
3. δῶν ἃ ΦΑΗ “ δὲ γ» ἶ ΟὟ » ᾽,; Ἁ 

οἰκέει θωπανων" γὺν ΘῈ ἔχω μὲν τῶ εκείνων Φρούρια, 
ἅς 3 “"» ᾽ 7, ᾽ “- ᾽ χὰ 

καὶ οὐ Φοβοῦμαι ἐκείνους, εὐωχούμωι δὲ τὼ ἐκείνων, 
7] δὲ Ἂς » 7 ε 53 Ἶὰς Ν ,, 

σινω δὲ τῶ τῶν πολεμίων. (ὡὴς ουὖν τῶ μεν οἰκοι στρῶ- 
΄ ᾽ ΄ὕ ς τι » Ν Χ ᾽ ῥυῇ 

τείαν οὖσαν, τώδε δὲ εορτήν, ἐμοί μὲν οὐ δοκεῖ, εφη, διω-- 
ᾧ, Ἂν Ν τ « 7] τὴ 

11 λυεῖν τήνδε τήν πανήγυριν. Ἐπὶ τούτω ὁ Γωβρύας εἰστεν, 
3 ὃν ᾽ 5» δι Ζ ΄ τ ν -“μ ᾽ » 

Εγὼ δὲ, ὦ ἄν θες σύμμωώχοι, μεχρι μεν τοῦδε ἐπαινῶ 
ἣΝ “" 7 7) » λ Ν 7 {εν τὰ ὁ μα 

Τὴν του Κύρου δεξιάν" οὐδὲν γαρ ψεύδεται, ων υὑπεσχετο) 

εἰ δὶ ἄ ὄπεισιν ἐκ τῆς χώρας, δῆλον, ὅτι ὁ μὲν ̓Ασσύριος 

ὠνωπαωύσεται, οὐ τίνων ποινὰς, ὧν τε ὑμᾶς ἐπεχείρησεν 

ἀδικεῖν, καὶ ὧν ἐμὲ ἐποίησεν" ἔγω δὲ ἐν τῷ μέρει πάλιν 
9 ͵7 ὧν , «“ δὰ, ΔΆ , 2 7 

ἐκείνω δώσω δικήν, ὅτι ὑμῖν φίλος ἐγενόμην. 
Γ 4 -“ “ Ὡ 5. 7, 2 ᾽ Ἁ 

12 Ἐπὶ τούτοις τᾶσι Κυρος εἰπεν" () ὥνδρες, οὐδ᾽ εμε 

9. ὃ συγγενὴς} ΤΙ τοτα ταν ΡΏ]ΠΕΙ ΡὮΪ, 
Βτιοάξοε εἰ (υεϊε, (στὶριιτγαπη ὁ τοτὲ 
φήσας εἶναι Κύρῳ συγγενὴς ἔλεξε τοιάδε 
ἔδοῖρῆ " Ζοῦπθ. ᾿ΘΌρΓΑ Ἵν. 1, 22. 
Ἰάετη ἤοιπο ἰτὰ ἀεθρθηδταγ: ὁ φήσας 
ποτὲ συγγενὴς αὐτοῦ εἶναι. 

ὅτι δε} Μαϊῖρο ϑῖερῆ. εχ ῬὨΠΕΙΡὮὶ 
νετῆοῃε, αὐ νἱάδτοτγ ἔτι δεῖν γεΐογες τη 
Θυεῖῇ ἔσει δεῖ εἴ, Τρτα [οτῖρτο ὅτε, 
ἀεϊηάε ὅσ, ὅτε μὲν οἴκοι ΑἸτοτῇ, 

το. ἐσιβουλευσομένων)] (ἀτὰ ΑἸάϊπα 

Ο(αῆδὶ. Βοί]. ΑἸτοτγῇ, ἐσιβουλευομένων 

ἀδῖ. [πτε|]ῖκὲ ἐκείνων, ἱπΠπάϊὰ5. Ὠο- 
Πιὰπὶ εχ οαβεὶ 8 ἐχουτγγεητιαπὶ τἰ- 
τ ἃ Π), 

καὶ οὐ φοβοῦμαι!) ΟΘυεϊῆ. οαπὶ τλδῦ- 
ἀἷπε ϑῖορῃ. οὐ φοβοῦμαι δέ. ΡΠΠεΙ- 
Ῥῆας καὶ φοβῶ μὲν νετιῖς. ἀεἰπάθ καὶ 

σίνω τὰ Οαε!ῇ, πίνω σε τῶν τγολεμείων. 
σατραπείαν! ἴἴὰ οσὰτὴ ϑίερῃ. 2. εἴ 

Οσαεῖξ. Η τοι ηΐοη εὐ Ζεὰπε ρῥτο νὰ}- 
Βαῖο δητοὰ σσρατιών. 

σάδε δὲ] νἸπυτα να] σατῖς ᾿δδιοπίς 
σάδε ἑορτὴν ἀραῖς [ἐπίεγας Ὑνεῖκε ; 
τηδαεϊατῃ ἀδάϊε ΑἸτογβηὰ5. οογιι- 
τπᾶτῃ. 

τις: Ἐγὼ δ᾽] Οπο]ῇ. ᾿Εγὼ, ὦ ἄνδρες 

ξυμμ. ἀεῖϊπάς ατιὶσαϊ τη δηῖε Οντὶ 
πογάδη ἀδ 0 δάάϊάϊε Ἡ τ ἢ ΠΙῸΠ, 
Γἐααεηῖε Ζοαηϊο εὐ ΝΥ ει κΚιο. μέχρε 
χοῦ δε--εἰ δ᾽ ἄστισς ΔΊτοτῆπιϑ ἰἰῦετ. 

ἐγὼ δὲ] ΟὐεἸΕ, οπιιο δὲ----ἐκείνῳ πά- 
λιν. Οεἴεγαπι ατῦδηθ ἤξοο Ὁ] απρῚΣ 
Ρτίοτὶ πηετη το ΘΟὔγγαβ, Ὁ] ἐχρε- 
ξιαθας ψεύσεται Κῦρος. 

12. τούτοις] Εχ Ομεϊξ, τουτοισὶ νεὶ- 
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᾽ « ΕΝ ,ὔ Ν 7 Ἂς Ἂ 

λανϑάνει, τί, ἐοὺν διαλύωμεν τὸ στρατευμῶ, τῶ μεν Ογτὰϑ [ὑᾶ- 
Ἐπ ε ᾽ Σ ᾧ ἐυξ Ἡνὶ ἱ ᾿ ἀεῖ, αἱ οἂ- 

ἡμετερὼ ἀσϑενέστερω γίγνέτωι, τῶ δὲ τῶν πολεμίων ὥώ- ΓΕ ἠεΝ 
10Ππ| τι Ὁ - 

2 ͵ « ΄ΝἉ 4" ὍΨ{{Ψ χὰ 3 Ἵ ᾿ Ἂ 

λιν αὐξήσεται. Οσοι τε γὰρ αὐτῶν σλώ Ὡὐχῶνω Ἰατὶβ ἃ [αἷ8 
πονᾷᾶἃ ἐχ- 

ἃς Ἅ ΄ὕ 

ταχυ ὡλλὼ «ποιησονται" ὅσοι τε ἵππους ὠπεστέρηντωι, ταδηΐαΐ. 
ἃς 7 39, ΄ 

ταχὺν πώλιν ἄλλους κτήσονται" ἀντὶ δὲ τῶν ὠποϑ ἀνόντων 
“ » ΄ ᾽ " ς ᾿ 

ετεροι ἐφηβησουσι [καὶ ἐπιγενήσονταιἾ᾽ ὥστε οὐδὲν ϑαυ- 
. 3 ᾿ ΄ 7] .- ὦ ΄ 

μώστον, εἰ ἐν τάχει σόώλιν ἡμῖν τπρώγματω παρέχειν 
΄ " 2 Ἂς ὥξυνν » Χ ᾽ 

δυνήσονται. Τί δῆτα ἐγὼ Κυαξζαρει λόγον ἐκέλευσω ἐμυ- 13 
"»" 7, ἊΝ» "“" ΠΣ 9 

βαλεῖν περὶ κατωλύσεως τῆς στρατιᾶς ; Ἐὺ στε, ἔφη, 
« ς “«“ἍὝ Ὶ]ΣἾς « ᾿κ»ο 2 

ὁτι δανωρε τὸ μέλλον. Ορω γὰρ ἡμῖν ἀντιπάλους 

προσιόντας, οἷς ἡμεῖς, εἰ ὧδε στρατευσόμενθα, ὁ οὐ δυνησό- 

μεθα μάχεσναι. Προσέρχεται μὲν γὰρ δήπου χει- 14 
Ν Ψ 2 ᾽ ἧπκ. Εἰ Δὲ Ε -ὝΆ ᾿ 2 Ἂ ἃς 7 

μῶν, στεγαι δ εἰ καὶ ἡμῖν αὐτοῖς εἰσιν, ἀλλὰ μὼ Δία 
5 .«“ 2 δλ 3. ,ὍὯι »“» ΄ "»" 

οὐχ, πποίς, οὐδὲ Θερώπουσιν, οὐδὲ τω δήμῳ τῶν στρῶω- 

αἴ Αἰτϊσαπὶ ργθῖαϊ σὰτῇ ΖΕειηϊοΟ 
γγεῖκε. ἀεῖπάε ὅτι ἤν νῦν διαλ. ὰπ- 
μα, ἐὴν νῦν διαλ. ΑἸτοτῇ. ἐὰν μὲν δια- 
λύωμεν ΟὈΞΙΕ. Ὁ] σοτγθέϊογ νῦν ροΐξ 
ἰὰν ᾿ἰπίεταϊςτ. ὡς εἰ διωλύσομεν Ζοπα- 
ΓΆ5. 

γίγνεται ἙΔα. ΡΓΙ πγάγατη, εἴ ΛΙτοτ- 
δῖ Ἰεδοπετπι τενοσαᾶνὶ. γίγνοιτ᾽ ἄν 
οὑπὶ ϑίθρῃδηο ὃἐχ ἰἰὈτὶ5 Βιοάρι, 
Ουεϊ, δὲ Ζομδτὰ τοσερεγαηῖ Ζεαηα 
εἰ ὕγεῖκε, πος ἀϊξία τη ῥγὸ γενήσεται 
ἱπιογρτείατὶ. Μεοατα (επτς ΑὈτείοῃ, 
αὰ ΖΓ Ὠγ] τὴ 1. Ρ. 463. 

Ὅσοι τε} [τὰ (σαε! ἢ, ῥτὸ ὅσοι μὲν Τ1ϊ- 
Ὀτογαπὶ σδιογοταπι: ἀεϊηάς ἄλλους 
ἵσπους (σαε]ξ, ΑἸτοτῇ, 

ἕσερεῇ Ψαϊρο ἰερίταγ ἕσεροι καὶ ἐφη- 
βήσουσι καὶ ἐσιγενήσοντωι. ϑεὰ οορυ- 

ἴδπὶ οαλῖτεῖς σαπὸ ῬΏΙ 6]. (σα ε]ῇ, ἀείη- 
ἀς Ἑάά. ρτ. εὐ ΑἸτογῇ, ἐφηβήσονται καὶ 
ἐσιγ. ααοά δατηοπίτα γοάξοι σοτγοχὶ 
Βιερῆδηυβ. ϑεὰ ἰπ 18 Ἰεξγίοπε ἐφη- 
βήσονται ἰάῖοτε τῆι ν]ἀεθδίοτ πλατ]- 
Ἰαζαπ ἐπεγενήσονται ; 4φᾳοα μά Αἰ1μά, 
συ ΠῚ ᾿Πῖογργεῖδ πη τα Τὴ Ῥτρεοδάφη. 
ιἰ5 ἐφηβήσουσι ὃ ὭὌϊσδι ἔοτίε 8161 }5 
ἐφηβήσουσ, Πρηϊῆοάτε Ὠοπηϊηεβ. 8άο- 
Ἰείοεητοϑ, ἐσιγενήσονται ὨοΙλϊη65 πᾶ- 
[οἰτατοβ : {εὰ ἴίὰ εχ δι ᾿ὰἀ ἱποοπι- 
τηοάσπι, υὐ ρεπηϊπατη νειθατῃ ἴπ 
ἤος τοῦτο [ἈΡ]ὰηραὶ Χοηορῆ.; 

ΟΠῚ ἴῃ ἀποῦυ5 ἀπίθγ ογὶ 5 ὉΠΠΌΤ 
Γαβεε ει : πες ἴῃ που ροβτγαδηλο ρῖ88- 
[ΕΓ ἈΠ ΠΊ ὠστοϑνησκόντων εἢ, συ] ρε- 
τηϊ πὶ ἰῃ ἀροάοῇ τοίροηάεαῖ, Θυᾶ- 
τε [ἐο] {υΐρεέϊα νεγῦα, ἐνδεσῶν 
ἀσποϑιανόντων ΑἸτοτῇ, Οετεγασῃ δ εῖκε 
ὁμοιοσέλευτα ἤθοο γίγνεται, αὐξήσεται, 
ἐφήρηνται, τυοιήσονται, ὠπεστέρηνται, 

καήσονται, δυνήσονται {πιά ϊοίε αυϑθοῆτα 
σεηΐοδας δὰ της] ηῖς. τα πὶ τας 
Ῥεῖ Ποῦ ἴοπο ἰρεοίεπι εβογηδη- 
ἄδτη. Οὐηΐγα πὶ {γ}] 8 ἐσαι ἡν- 
σαι Εἴ οντῶι, ἴδτη ἴξορε τερειϊῖα ἴῃ 
ὉΠ Ρετγίοαο, ἴφράϊατη δοῖς ; πθο ]οὸ- 
οὐ Ποογαῖ5 Εναροτο Ρ. 46ο. εἰξ πο- 
ἤτο ἢ Π11}15.9 πα θεία δἰααδπῃ ἴα πε ῃ 
σΟΠΟΙΠηΙἀ115. ρταῖία τη, ααᾶπὰ ἰῇ Πο- 
ἢτο {επτῖγα ποη ροήιιπῃ. 

οὐδὲν ϑαυμ.} [τὰ ρῥτο. οὐδὲ τεξὶς 
Ζευπε εχ ΡΏ}]εὶ. Βοάϊ. Ουεϊῇ, ΑἹ- 
τοτῖ. 

εἰ ἐν τάχει} σαεϊῇ, οαπὶ ΡΏΠ]ΕεΙρῃο 
εἰ σ΄άνυ ἐν σάχει. 

12. Κυαξαρει) συε]ῇ, Κυαξάρην ἐ ἐκές- 
λευσα λόγον ἰμβάλλειν---σπρατσείας. ΑΙ- 

τοτῖ, Κυαξάρη ἀᾶῖ. δεαιρῃβ ἔφη ΟΠχὶ- 
ἢτ Οο]Έ. 

14. γὰρ δήπου] ΜΙ|ΠῚ ἀπ ρ!Πσοῖ Ὠϊο 

δήσον, εἰ ἤδη ε)8 ἴῃ νἱςεῖα (αθπίϊω- 
τὰπ| τη 1 Π}. 

22 
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τιωτῶν ὧν ἄνευ ἡμεῖς οὐκ ἂν δυναίμεθα στρατεύεσϑ οἱ" 

τὼ δὲ ἐπιτήδειω, ὅπου μὲν ἡμέὶς ἐληλύϑωμεν, ὑφ ἡμῶν 

ἀνάλωται" ὅποι δὲ οὐκ ἀφίγμεθα, διὼ τὸ ἡμῶς Φοβέϊ-. 

σϑαι, ἀνακεκομισμένοι εἰσὶν εἰς ἐρύματα" ὥστε αὐτοὺς 
μὲν ἔχειν, ἡμᾶς δὲ ταῦτω μὴ δύνασθα, λωμβάνειν. 
Τίς οὖν οὕτως ἀγαωϑὺς, ἢ τίς οὕτως ἰσχυρὸς, ὃς λιμῷ καὶ 

15 βίγει δύνωιτ᾽ ἂν μωχόμενος στρατεύεσθαι ; ἘΠ μὲν οὖν 
. ) Ν “ἃ ἰπμι ΓΝ 

οὕτω στρατευσόμεϑα, εγῶ μὲν ᾧημι χρήνωι εκόντως 
« »“᾿ »- ἃ, ἃ ρ. ΕΝ 7 « ᾽ 

ἡμῶς κωτώλυσωι τῆν στρωτιῶν μῶώλλον, ἡ ὠὡκοντῶς υπ' 

ἀμηχανίας ἐξελωϑήναι. ἘΠ δὲ βουλόμεθα ἔτι στρα- 

τεύεσϑαι, τόδ᾽ ἐγώ ᾧημι χρῆναι τποιέῖν, πειρῶσϑαι ὡς 

τώχιστω τῶν μὲν ἐκείνων ὀχυρῶν [ἡμᾶς] ὡς πλεῖστα 

παρωιρεῖν, ἡμῖν δὲ αὐτοῖς ὡς πλέϊστα ὀχυρὰ ποιεέϊσι᾽ ων" 
Δι, ἐρΐ »“» ὥς Ἂς Ἃ 3 3 7 δ΄ 

εῶν γὼρ ταῦτο γένητωι, τὼ μεν ἐπιτήδειω πλείω ἐξζουσιν, 
« 7 Ν᾿ 7 ψ' δά ᾽ 

ὁπότεροι ἂν πλείω δύνωνται λαβόντες ἀποτίθεσθαι, πο- 
»“-»ΧὝ ὃ΄ ᾽ ἃ 

Νῦν δὲ οὐδὲν 
Ρ κ ο“-Ὃ ᾽ » ᾿ι ἃ Ν Ἂμ ᾽ »-" 

διαφέρομεν τῶν ἐν τῷ πελάγει πλεόντων καὶ γῶρ εκέϊνοι 

Ξ δ ς 7 ἊΝ Ὡ“ “. 

160 λιορκήσοντοι δὲ, ὁπότεροι ὧν ἡττοὺς ὠσί. 

“ ἃ ΠῚ . Ἐ Ν δ ᾽ ΝῚ ΕἸ 7 “" 

σλεουσι μὲν ἀεὶ, τὸ δὲ σεπ λευσμενον οὐδὲν οἰκειότερον τοὺ 
5 Ἃ Ὰ Ν δ εν ΄ 

ἀπλεύστου κατωλείπουσιν. ἔν δὲ Φ»ρούριω ἡμῖν γεγή- 
» Ν » 3, 7 ᾽ ἊἈ Ἂ ΄ 

ται, ταῦτω δὴ τοῖς μὲν πολεμίοις ὠὡλλοτρίωσει τήν χωρῶν, 

ἀνάχλωπα!)] (αῇ). ᾿ Βτγγ]. Βοάϊ. 
Ουεὶῇ. Ζοπᾶτγας ἐνήλωνται: αυδπὶ ἴοτ- 
τηᾶτη εἰῇ ἀαπηηδηῖ ΤΠοτηᾶς εἰ Μία- 
τὶς, τὰεῖατ τἀ πλθῃ Οταχηπιαῖισὰς. 5]- 
ἀφ ἴῃ ἀναλίσκειν. 

ὅποι δὲ] Εαἀά, ᾿τ. ὅσον. Μίταπι Ε- 
ἄϊτοτεβ Ὠΐα τηυταῆξ, ηαασοά ρᾶῦϊο δη- 
ἴεα τοϊεταγαηῖ. ἀεὶπάβς μὴ ργτὸ οὐκ 
ἀαηϊ σαε!ῇ, εἰ ΑἸτοτῇ. 

ὠνακεκομεισμένο] ἴτὰ δχ ῬΏΙΙ, (α- 
τηει. Βοάϊ. σπε!ῇ, ΑἸἰτοτγῇ. οὐπὶ 851ὲ- 
Ῥῇδπο Ζεαηα ΡῥΓῸ ἀνακεκομεισμένα ἀε- 

ὅϊε. ΘῈ ΑΠΌ. νι 2, 1: Ἐξ τς 
αὐτοὺς μὲν] Τα ητῖπα εἰ Ουε]ῇ, αὐτοὶ 

μὲν, ΛΙΙοτβηὰ5 αὐτοῖς μέν. 
ἰσχυρὸς, ὃς} (σε! . ὃς οτηϊῆι. 
15. φημι χρῆναι!) Ἐχ ῬΒΠΠΕΙρὮϊ νετγ- 

ἤοπς φημὶ ἔστι χρῆναι ἀεξάϊι διερῇ. 
υοά τεξὶε ἀεϊενῖε Ζευπδ. ἀεὶπάδ ὡς 
σαάχιστα τειρᾶσϑαι. ϑεαιεξης ἡμᾶς ἴῃ 

Ουεῖῆ, σοτγεέϊου Γὰρρί ον; ἰρίτασ [8 - 
οἰἴαῆ, αὐ ᾿ηατ|6. 

ὀχυρὰ} απίπα εἰ ΑἸτ. ἰσχυρώ, 
αυοά εασυϊάεπη νεὶ ἰάξο ρυεθίεγγεπι, 
ΠΕ νοοδὈαϊαπ) ἰάδγη γερεϊαϊογ εἰ ογᾶ- 
τἴο νατίεῖατ, 

ἐὰν γὰρ] Ἑάά. Ρτ. εἰ ΑἸτοτῇ. εἰ γάρ. 
Γεθ η5 τυλείω ἕξουσιν ῬΓΟ τυλείονα εχ 
Ουε!ῇ. ἀεάϊτ Ζευηδ, ἰΐαπὶ λαβόντες 

Ῥτο λαμβάνοντες. 

ἥττους] ῬΏΪ]εὶ. Βοάϊ]. Ουε]ῇ, πρείτ- 
σου; ἀδηῖ, 48. ἰεέξίο δοοοπηπιοάαδια 
εα Πρηϊδποαδῖίοηὶ δξιῖνϑε νειδὶ σολιορ- 
κησοηνταις, 

16. τῷ τσελάγει] Ατιϊου]ὰβ ἐχ Οσυε]ῇ, 
εἰ ΑἸἰτοτῇ, δοοοίπε, ἀεῖπάς τυλέουσι μὲν 
γὰρ ἀεὶ ΑἸτοτῇ, 
Ἢν δὲ] ΘΕ], ᾿Εὰν δέ : ἀεϊὶπὰς ταῦ- 

τα ἤδη Βαὰ, ῥ᾽. εἴ ΑἸτοτξ, 



ΤΙΒΕΙ ΝΙ. ΟΑΡ. ἡ. Δ4ὶ 

ἡμῖν δὲ ὑπεύδιω μᾶλλον ἔστωι πάντα. Ὃ δὲ ἴσως ἂν 17 

τινες ὑμῶν Φοβηϑέϊεν, εἰ δεήσει πόῤῥω τῆς ἑωυτῶν Φρου- 

ρεῖν, μηδὲ τοῦτο ὀκνήσητε. Ἡμεῖς μὲν γὰρ, ἐπείπερ καὶ 

ὡς οἴκοθεν ὠποδημοῦμεν, φρουρήσειν ὑμῖν ἀναδεχόμεϑα 

τὼ ἐγγύτωτω χωρίω τῶν πολεμίων" ὑμεῖς δὲ τὰ πρόσορα 

ὑμῖν αὐτοῖς τῆς ᾿Ασσυρίας, ἐκεῖνα κτῶσϑε καὶ εργάζε- 
σθε. Ἢν γὰρ ἡμεῖς τὰ πλησίον αὐτῶν δυνώμεθα Φρου-- 18 

ροῦντες σώξεσϑαι, ἐν πολλή ὑμεῖς εἰρήνη οἱ τὼ πρόσω 

αὐτῶν ἔχοντες βιοτεύσετε᾽ οὐ γὰρ, οἴμουι, δυνήσοντωι τῶν 

ἐγγὺς αὐτοῖς κακῶν ἀμελοῦντες τοῖς τορόσω ὑμῖν ἐπιβου-- 

λεύειν. 

Ὡς δὲ ταῦτα ἐῤῥήθη, δι τε ὥλλοι πάντες ἀνιστάμενοι 10 
Ῥτγοδαίο [1|ὸ 

Γώα-- ςομῇ]ιο Ογο 
! Ν ε Χ Ὁ αν εὐ ον Στϑε, ὧν ἈΝ ΤῸΒ σδρίϊ 

δάτως δὲ ῶωι Γωβρύας κῶϊι Τείχος αὐτῶν ἐκῶώτερος, ἤν οοα μίδεῖ- 

Πἰ5 Ἰάοῃοῶ,. 

συμπροθυμήσεσθται ταῦτ᾽ ἐῷασαν, καὶ Κυαξάρης. 

᾽ Ζ ς ᾿ »" " “ 

ἐπιτρέψνωσιν οἱ σύμμαχοι, τειχιέισϑιαι ἔφασαν, ὥστε 
"»“᾿᾽ ο» , ς 7 ε ὁ 

καὶ ταῦτα Φίλιω τοῖς συμμάχοις ὑπάρχειν. Ο οὐν2ο 
λ »Ἅο- ᾽ ͵] ς ὲ Γ ΕΣ Ι 

Κῦρος, ἐπεὶ πάντως ἑώρω προϑύμους ὄντας πράσσειν, 

ὑσεύδια)] {τὰ οὐτὰ Βυάεπῆ ΑἸτοτῇ, 
Ππ͵Όετ. ὑσ᾽ εὐδίας να]ρο εἴ : ὑπ᾿ εὐδίαν 
Βοάϊ!. (ΕἸ, ἐπ᾿ εὐδίας τη! εῦδι 85:16- 
ΡΏδπαβ. εἰς λυσισέλειων ἱπίογρτγαίδιαῦ 
Ζοπαᾶταβ. ἔπ Απαρδῆ νυν, 8, το. αἰοὶ- 
το ἐν εὐδίᾳ εἶναι. 

17. μηδὲ ποῦτο) Εαὰ, ρτ. μηδ᾽ ἐν σού- 
τῳ. 

ἐπείπερ καὶ ὥς] Οὐτῃ ϑιερῇῃ, Βοα]. 
εἴπερ καὶ ὥς, Οοραΐϊαᾶ καὶ εχ ΡΠΙΪΕΙ. 
Οαπηεγ. Βοάϊ. σαὶ, ΑἸτογί. δοοείῃε, 
ΜΙΠΙ ρτείεγεα ἐπειδήπερ καὶ ὡς {[οτὶ- 
Ὀεπάμστῃ νἱάσζαγ, ας σὰαπὶ Βτοάεθο 
οἵπερ καὶ ὡς Ἐδάθτῃ Θηΐπῦ εἴ ἰπίετ 
“ἐπείπερ εἴ ἐπειδήπερ ἀϊβετγεητία, αυᾶτα 
ἰηῖεγ ἐσεὶ εἰ ἐπειδὴ ἤαῖαο. 

ἀναδεχόμεϑια } ΤΑΌτογα τη ΟΠ Π ΠῚ 
(οτὶριατατη ἀναδεχοίμεϑα ταϊγοῦ Ὠὰο- 
αἴαᾳαε ἔαϊΠξ το]εταΐατη. ]1)εϊπάς σροσ- 
όφρια Εἀὰ. Βαάεπῆς, ΑἸτοτί. 

τῆς ᾿Ασσυρίας) Ταπιϊπᾶ σοῖς ᾿Ασσυ- 
φίοις ααοά ἴῃ Ουεϊξ, δαϊοτιρῆί οοτγε- 
ἔδϊοσ. (αῆαδ]!ο καὶ αὐτοῖς τοῖς ᾿Ασσυ- 
φίοις. Βυάεηῆς αὐτοῖς τῆς δὲ Συρίας. 

ΑἸιοσῆπυβ ἀαὶ αὐσοῖς τῆς δὲ ᾿Ασσυ- 
ἐῶξ. 

18. Ἢν] Οσυεῖξ, ᾿Εὰἂν γὰρ----τὰ πλείω 
(υὐ τηᾶῦρο 5160.) φρουροῦντες δυνώ- 
μεθα. 

βιοτεύσετε) ῬΏ11Ε]. τηᾶῖσο ϑίερῃ. 
Ουε!ξ, ἔσεσθε. 1εὰ (πε, ρΡοΥξ εἰρήνῃ 
᾿πίδγτα πλ Ὠαραδῖ, εἴ ἴῃ τηδῖρηα νὰ]- 
δδίατῃ δαάϊογιρίαπη, ΑἸτογί, βιοτεύσε- 
τοὶ 

ἐγγὺς αὐσοῖς  ϑίερῃαπαβ ἐγγὺς ἕωυ- 
σῶν ὄντων κακῶν ἀεάϊῖ : ΟΕ}, ἐγγὺς 
ἱαυτῶν κακῶν ὄντων. Ἑαηυϊάετη Εάά, 
ῬΓ. εὐ Αἰκογῆηι [τὶ Ἰθξιίοπθπι ῥτεϑ- 
ἴετο. 

19. οἵ σε] Θαε, οὐαί τε σε : ἀεϊη- 
ἀξ συμπροϑυμήσεται "Δ ἀ, ΡΤ. 

αὐτῶν ἑκάτερος) ΟἸάϊπα 
Οαεϊξ, ἀεϊπάς σειχίσωσθαι. 

20. τϑάντας ἕωρω] Ἠοο οταϊπε 
σαε]ῇ. ἱηνετίο Βαά, ἀεϊπάς εἶπε ρτὸ 
ἔφη εχ εοάδπι ᾿ἰτο οατὰ Ζειηΐο ἀδ. 
ἀιϊ. 

5.3 

ἱπνοτίο 
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ὁσά ἔλεξε, τέλος εἶπε' Εἰ τοίνυν περαίνειν βουλόμεϑα, 

ὅσω Φαμὲν χρῆναι ταοιεῖν, ὡς τάχιστω ὧν δέοι γενέσϑωι 

μηχανὰς μὲν εἰς τὸ κανϑ' αἱρεῖν τὰ τῶν πολεμίων τείχη, 

“ιτέκτονως δὲ εἰς τὸ ἡμῶν ὀχυρὰ πυυργοῦσϑαι. ᾿Ἔκ τούτου 

ὑπέσχετο ὁ μὲν Κυαξάρης μηχανὴν αὐτὸς πποιησώμενος 

παρέξειν, ἄλλην δὲ Γαδάτας τε καὶ Γωβρύας, ἄλλην δὲ 

Τιγράνης" αὐτὸς δὲ ὁ Κῦρος ἔφη δύο πειράσαι ποιή- 

φ,σασϑθαι. Ἐπεὲ δὲ ταῦτ᾽ ἔδοξεν, ἐπορίζοντο μὲν μήχω- 

νοποιοὺς, τωρεσκευόζοντο δ᾽ ἕκώστοι εἰς τὰς μηχανὰς, 

ὧν ἔδει" ἄνδρως δὲ ἐπέστησαν, οἱ ἐδόκουν ἐπιτηδειότατοι 

εἰνωι ὠμφὸὶ ταῦτ᾽ ἔχειν. 

23 Κῦρος δι, ἐπεὶ ἔγνω, ὅτι διατριβὴ ἔστωι ἀμφὶ ταῦτω, 

ἐκάνλισε μὲν τὸ στράτευμω, ἔνϑϑω ᾧετο ὑγιεινότατον εἶνωι 

καὶ εὐπροσοδώτατον, ὅσω ἔδει τροσκομίξεσϑιαι' ἐρυμνὸν 

δ᾽, εἴ πη ἐρυμνότητος προσεδεῖτο, ἐποιήσωτο, ὡς ἐν ἀσῷα- 

λέϊ οἱ ἀεὶ μένοντες εἶεν, εἴποτε καὶ πρόσω τῇ ἰσχύϊ ἀπο- 

24 στρατοπεδεύσωιντο. Πρὸς δὲ τούτοις ἐρωτῶν, οὺς ᾧετο 

μώλιστω εἰδένωι τὴν χώραν, ὁπόϑεν ἂν ὡς σλέστα ὠφε- 

ἂν δέοι] Βαά. ρτ. Βυάδεπῆβ εἰ ΑἸτοτῇ, 
ἃ ἄν δέοι. Ἡϊης Οαία!ο σοπ]εοίς χρὴ 
νῦν, (ὐατηδτγατὶ 5 χρὴ Πιηρ]ϊοίτεγ. 1)6- 
1πάς ἐχυρὰ 1 ὰπι. ΑἸτοτέ. 

21. ὃ μὲν Κυαξάρης) Ατ(σα! τῇ εχ 
Ουεϊξ, τενοσανὶς Ζευπε : ἰάεπι Πρ οτ 
σε ροῇ Γαδάτας οπϊῆὸ δὲ ἀπε Τι- 
ψϑράνης ᾿π{ετ!, 

αὐτὸς δὲ ὁ Κ.] 114 ῬΏΠ]εΙ. Βαάεηί. 
Βοά]. Οσυεῖξ. πὶ ααοά ἴῃ οπῃπιὶδις 
10τί5, Βυάεηῇ εχοερῖο, ατίϊσυϊας ὁ 
ἀεεῆ ; νυῖϊρο ετὰἂὶ δηῖθ Ζειι πῃ : 
ἄλλην δὲ αὐτὸς ὁ Κῦρος ἔφατο. ἀοῖ πᾶς 
τυειράσεσϑαι τοοιήσειν ΒΟΑΪ. τσοιήσειν εἴ- 
ἴατὴ σε], 

22. ἐπορίζοντο) 1]Ταπἴιπα ἐσπόριζον 
αυοά σοττγεέϊογ ἴθ (σε! ῇ, δαϊίογιρῆς: 
ἀεῖπάς ὧν δεῖ εξ, 

23. ἔσται) Οὐ]. ἔστιν, ἀεϊηάς μὲν 
οταο ὅσα δεῖ αὐ ῬΏΙ]Ε]. ; 4ὰο ἔαέϊο 
ΠῸΠ Ορὰβ εἢ ἰφαπεηθ ὅσα σε ΟΌΠῚ 
Ζεῖππο εἰ 4110 Βεζού τυΐατα πὶ ὅσα 
δέ, ϑ8εὰ αἰϊαπὶ ται οηθπη (εααὶ σοερὶΐ 

Γοτιρίατα ΑἸίου ἃ. 
ὅσα δεῖ) [πι6]]Πρὲ σούτοις, δὰ ἴηνε- 

Ποπα8 εἴ ᾿τηροτία ηάα περείατγίδ. 
οἱ ἀεὶ ̓  αε!ε, οἱ αἰεὶ---ἀποστρατοσε- 

δεύσοιντο, Βοαϊ. ἀσποστρατοσεδεύοιντο, 
(προ !αγοπη ἀποσπραποπεδεύοισο ἸἸΌΘΥ 
Οαῦτγ. Βυάοηῆς εἐ ΑἸτοτγί. αὶ ργϑεῖου 
αἰεὶ Πρ] γε πὰ δὶ ποτ Πᾶης μτθ- 
Ὀυϊε : τοροσκορίζεσθαι" ἐρυμνὸν δ᾽ εἴ τσὴ 
ἐρυμνόπτητος τυροσεδεῖπο. ἴῃ 4118 ἈΠΪΓΕ 
ἀσααϊενὶ : σὰπῃ νυἱματγὶς ὅσα σὲ ἐρυμ- 
νότητος ἰοσᾶ τη τ (εἴ δι αΓ γα 5. δἵ- 
Τεύνα ἴ5, {τατ|πὶ ἴση εη ΡΟΥΘ ΔΓ τα 
ἀοῖπάς. {δουτταῖε πὶ σοπιπηθπΊήογοϊ. 
ἐρυμνὰ ᾿ἴἴὰ ρΡοία! ΧΕΠορΡρΠο ἴπρτὰ ν, 
2, 2. εἴ νἱϊ. 4, 10. δδαεπὶ ἔμηϊ ἐρύ- 
ἕακα. 

σῇ ἰσχύϊ Ἰπίε! ρα ἄμα γε] σὺν, 
συοτγατῃ δἰταγαςΓυτη δα αἱ νοϊεθαι 81ε- 
Ρῃῇδηβ. Αἴ ς Ι͂ρτὰ ν. 4.5 20. εἴ 
ἐλάσσονι μορίῳ ἰέναι. ΟΥ̓, 1. 4. 17. νἱ, 
1,42. τυάσῃ τῇ δυνάμει, τσαντὶ σϑένει 
εἴο,. 



Τ᾿ ΒΡ ὙΠ ὈΛΡΟῪ 543 
»-»Ὃ Ν ,ὕὔ ῳ.-» 93 ᾿ 9 » « Ν 

λόῖτο τὸ στρώτευμω, ἐξήγεν ἀεὶ εἰς τρονομῶς, ὥμω μεν 
ε ΠΣ »- Ψ ο ΓΗ Ν. 3 ͵ 

ὅπως ὅτι λέιστω λωμάνοι τὴ στρατιῶ τῷ ἐπιτήδειω, 
ε ἡ ὙΑ -“ « 7 ΝᾺ 7 δ ’ 

ὠμω δὶ ὅπως μῶώλλον υγιωίνοίεν καὶ ἐσχυοιεν διωπτονου- 
-“ ΄ «“ ς. τ) » “ » "»"- Ἂς 

μένοι ταῖς πορείαις, ὥμω δὲ, ὅπως ἐν ταῖς ἀγωγώϊς τὰς 
77 « ͵ ε χ ἈΝ »“ » , τ ἢ 

τάξεις ὑπομιμνήσκοιντο. Ὁ μεν δὴ Κῦρος ἐν τούτοις ἤν. 25 
᾽ ἣ ΔῸ ς βόα Κ δ ἃ , ἙἘσαοϊίδί 
Εκ δὲ Βαβυλῶνος οἱ ωὐτόμολοι καὶ οἱ ὡλισκόμενοι μα τατατα Ῥογίατατηῃ 

ἐς ἐπ χὴ “ κ᾿ 5 ͵ » δε π Ἴ λον δυρείυτ, εἴ 
ταῦτ ἔλεγον, ὁτί ο Ασσυριος οἴχοιτο ἐπι Λυδίας, πολλὰ τ μη βάχες 

Ζ ὃ Υ Χ ἵ τ ΝΣ δέ 7 οὐττϑ ἴαἰς τὠλώντῶ ἀργυρίου καὶ χρυσίου ὥγων, κὠὶ Φλλῶ κτη- κι. 
Ν ἐπ 57 »“» Ρε 

Ὁ μεν οὖν ὄχλος τῶν 26 
Ἀν τρις ὔ ς « , " δ Χ ͵ : 

στρατιωτῶν ὑπελάμβανεν, ὡς ὑπεκτίϑοιτο ἡ0ὴ τὼ χρή- 
Γι « Ν Ἀᾧῷ ΄ “ ἐκ 

μάώτα Φοβούμενος" ὁ δὲ Κῦρος, γιγνώσκων, ὅτι οἴχοιτο 
΄ Σ 7 » ν᾿ ς “ ΕῚ 

συστήσων, εἴ τι δύνωιτο, ἀντίπωλον ἕωαυτῳ, ἀντιπῶρε- 
7, 5 γε ΄ « ,ὔ ἢ) ἐν Ἂς ΟΣ ΄ 

σκευάζετο εῤῥωμένως, ὡς μώχῆς ἔτι δεησον᾽ καὶ ἐξεπίμ- 
Χ Ἂν ΜΝ ΡΥ ἃ Ν ΄- Ν 2 “ Μ 

πλή μὲν τὸ τῶν Περσων ἱππικὸν, τοὺς μὲν εκ τῶν αἰχ- 
Υ̓ Ν. ΄ Ν ΄“νΨν , 7 

μωλώτων, τοὺς δέ τινας καὶ παρὼ τῶν ᾧιλων λαμβα- 
«“ » ὁ ὃν 7 ᾽ ΄ Ν 

νων ἵππους᾽ ταῦτω γὰρ τᾶρὼ πάντων ἐδέχετο, καὶ 
"“᾿" ᾽ δὶ 7) » .“ 5 ΔΛ Ν ἮΝ 

ἀπεωϑθεῖτο οὐδὲν, οὔτε εἴ τις ὅπλον ἐδιδου κωλὸν, οὔτε 
. 

47 750». 

ματώ καὶ κόσιμιον “σαντοδωπόν. 

ἋΣ ΝΝ ἈΠ} οὖ " »“"» ᾽ 

Κατεσκευάζετο δὲ καὶ ὥρματα ἔκ τε τῶν αἰ- 27 
Ν Ρ « 7 5) : » 7 

χμωλώτων ἁρμάτων, καὶ ἄλλοϑεν, ὁπόϑεν ἐδύνατο. 

Καὶ τὴν μὲν Τρωϊκὴν διφρείαν τρόσιδεν οὖσαν, καὶ τὴν 

24. τορονομὰς] Εάά. ῬΥ͂. παροσνομὰς 

τηοηϊίὶα Βτοάς! σοττεχῖς ϑῖερῃ. Ρὰἂα- 
ἴο δηῖδᾷ σὰ τυλεῖστα ὠφελοῖτο ΑἸτοτῇ, 

ὅπως ὅτι) Βαά. ΡΓ. ΑἸτοτγῇ, ὡς ὅσι. 

ἀειηάς τυλεῖστα μὲν λαρμβάνοι----δια πο- 
φευόμενοι ([ρτὰ {στίρῖο διαπονούμενοι) 
--ἅμα 9᾽ ὅπως στε], 

25. οἱ αὐσόμολοι καὶ ο] (συεϊᾷ, αὐσό- 
μόλοι ἁλισκόμενοι. ἰεὰ σοτΓεξῖοῦ καὶ οἱ 
{ἀρρ]ενίε. ἰόντες αὐτόμολοι ἁλισκόμενοι 

-ὡς ὁ ̓ Ασσύριος----ἐσὶὶ Λυδίαν, Ζοπατας, 

ἀεῖπας ἀργυρίον καὶ χρυσίου Βάἀά. ἀπε 
“Ζευπίατη, 4υἱ ῬΏΠ6ὶ. Οαε]ῇ. εἰ Ζο- 
πδτάτῃ ἰεουίαβ εἴ. 

26. ὑπελάμβανεν) ῬΏὨΪΕ]. Οὐεὶξ, 
τοᾶῖρο δίερῃ. Ζοπδιᾶβ ἔλεγεν: ἰἴπ 
τηλῦρίηθ Ουεϊΐ,. εἢ νυ]ραῖα ἰεξδὶϊο. 
ὑπελάμβανον ΑἸτοτῖ. φυποά ῥτοῦο. 

ἑκυτῷ} [τὰ ρῖὸ ἑαυτὸν ΡΏΙΕ]. Οαῦτ. 

Βοά!. συεῖξ, τλᾶτσο ΒιΘρΡΉ. ὅσι Σ, ἀντ. 
ἰαυτὸν ΑἸτοτΗ͂πὰ5, ααἱ ἀεϊπάς δεήσοι 
ἀδί. 

ἰξεπίωσλη) [τὰ σε], Ὁ] σοτγγεέϊου 
νυ]σαϊα πὶ ἐξεσίμσλα. {εὰ ἰάετη ᾿ἰδεγ 
οσὰπῇ ΡΠΙΠεὶ. ὡς δ᾽ ἐξεσ'. ἀδί, 

οὔτε εἴ σις] Μᾶατῖρο ϑιῖερῃ. εἰ συςο]ξ, 
οὐδὲ ἂν ὅσλον διδοίη καλὸν οὐδ᾽ εἴ σις ἵπ- 

σον. εὰ οοτγεέῖου ἰπ ΟΕ], σὰς ἱπίε- 
ταί ροίξ ἄν. Ῥιγίαβ οὔτε οπλίτεῖς Αἰα1- 
Ὡᾶ, σὲ ΠΟΥ ἐκ σῶν ᾳπτῖπα σατῃ Αἷ- 
τογῆπο. 

27. ἐδύνατο] [τὰ τεξϊε σσαεἰ. Ψὰ]- 
βατα πη δύναιτο το]εγατὶ ἴᾶτ ἀϊὰ ρΡρο- 
τα Π]ὲ ἡχιτοῦ : [τὰ ρᾶυϊο δηΐθα ροῖα- 
᾿θξης εχ (συε]ῇ. ἐδέχετο----εἴ σις διδοίη. 
ςεοάδῃ 106 γεσαρία πη ροπεῖς. 

Τρωϊκὴν---ονῦν οὖσαν} ἴῃ πε]. σοῖ- 

τεξϊοι Τρωϊκὴν 6ἰ οὖσαν Δ()εοῖῖ, (ο- 

24 
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Κυρηναίων ἔτι καὶ νῦν οὐσων ὡρμωτηλωσίαν κατέλυσε" 

τὸν γῶρ τυρόσιϑεν χρόνον καὶ οἱ ἐν τῇ Μηδία καὶ Συρία 
Ν 5 2 Ν ,ὔ ς » “2 , τ “ Ἶ 

καὶ ᾿Αραβίω καὶ τυάντες οἱ ἐν τή ᾿Ασίω τοῖς Ὡρμωσιν οὔ-- ᾿ 

28 τως ἐχρῶντο, ὥσπερ νῦν οἱ Κυρηναῖοι. Ἔδοξε δι αὐτῷ, 
ΩΝ "" ἥν 3 »" »“» Α “7 » 

ὃ κράτιστον εἰκὸς ἥν εἶνωι τής δυνάμεως, ὄντων τῶν βελ- 
- »" « ΄-7ὦὖὝῪ ΕῚ ᾽ ΄ῃ ν 

τίστων ἐπὶ τοῖς ὠρμῶσι, τοῦτο εν ἀκροβολιστων μέρει εἰ-- 
Ν » Ν -“ 3. ἣᾺ ν; δ,  ΘΆ, 

νῶι, καὶ εἰς τὸ κρατεῖν οὐδὲν μέγα μέρος συμβάλλε- 

σϑωι. ἽΑρματα γὰρ τριωκόσιω τοὺς μὲν μαχομένους 

παρέχεται τριωκοσίους, ἵπποις δὲ, οὗτοι χρῶνται διακο- 
Ζ ἣς 7 Ξ ἰὸν 2 3 ὦ ᾽ Χ « βον 

σιοὶς κῶὶι χιλίοις ἡνίοχοι δὶ αὐτοῖς εἰσί μέν, ὡς εἰκος, 
πν 7 7 « τ 3 Φ 

οἰς μώλιστῶ «πσοιστεύουσιν οἱ βέλτιστοι, εἰς τριοκοσίους" 
κεν "ὦ 3 ἃ ΕἾΝ - » Ἂς 7 ᾿οβδας 

οὗτοι δέ εἰσιν, οἱ οὐδ᾽ ὁτιοῦν τοὺς πολεμίους βλάπτουσι. 
ΞΖ Ἀ ΕΥ̓ Ἂ. τ ΄ 3 Ν 7 

20 Ταύτην μὲν οὖν τῆν διφρείαν κατέλυσεν" ἀντὶ δὲ τούτου 
͵7 Γι ε »“ὉὋ» » Ὶ 

πολεμιστήρίιώ καωτεσκευάσεν, ὥρματω τροχοις τὲ ἰσχυ- 

Ῥυϊα τ. καὶ δηΐς νῦν εχ Ουεϊῇ. ἱπίδγαϊς 
Ζευπα : διφρίαν αὶ ΑἸτοτῆπυ5. Ουτγ- 
Τὰ Ττο]ϑηὶ Ὀϊ]υρὶ [στα πί, εἴ ρΡαρηᾶ- 
ἴοτεβ ᾿ἰηάβ, σὰπὶ τὸς [ογεθαῖ, ἀθῆ] γε 
οσοηίαενεταηΐ ; 5 Πεέϊοι αᾳιδάτ!- 
ξἰὶ5 υἱὺ5 εἢ, Πιαά 9. 158. Ογτεπθὶ 
Οὐτγαβ 4υδΔαγ]ρὶ ἔπογαηῖ, 4ΌΙΡ 5 
ῬυΡΠδίοτοβ ρεγρεῖαο ᾿ππερθαπι. ΡΠ 1- 
Ἰοῆταῖαβ [σοη. 1. 17. 46 Ρεϊορὶβ σὰγ- 
Τὰ : τὸ δ᾽ ἵππων ξύγκεισαι τεττάρων" 
τουτὶ γὰρ ἐς μὲν τὰ τοολεμικὰ οὕπω 
ϑαρσεῖσο, οἱ δὲ ἀγῶνες ἐγίνωσκόν τε 
αὐτὸ καὶ ἐτίμων. Καὶ οἱ Λυδοὶ δὲ φι- 
λισσπότατοι ὄντες ἐπὶ μὲν ΤΙέλοσος τεϑ- 

ἡπ'ποί σε ἦσαν καὶ ἤδη ἁρμασίται, μετὰ 

ξ σαῦσα σετρωρύμου σε ἥψαντο καὶ λέ- 

γοντῶι τσρῶτοι τοὺς ὀκτὼ σχεῖν. 
248. Ἔδοξε) Ουε!ῇ. ἔδοξεν αὐτῷ (σοτ- 

τεξῖου δὲ Ἰηΐογα ) εἰκὸς ἦν (ρος 
σοτγαέϊοι) ---τσῆς δυνάμεως; ὄν. τῶν βελ- 
πίσπων. σοτΓεξϊοῦ γρ. ἄντων ἴῃ πηᾶγρὶ- 
Ὧξ ἀρροίαϊι. ΕΔαά. ρῥτ. εἰ ΑἸτοτῇ. ἦν 
εἰκὸς εἶναι. [εὰ Γαπεῖπα ἣν οτηῖϊπι. ἀοίη- 
Ὧε σοῦχο μὴ ΑἸτοτῇ, εἰ (οάεχ ἃ ὅῖε- 
Ῥῇδπο πιοηηοσαΐυβ. 

οὐδὲν] τὰ ΡΙο οὐδὲ ῬΠΪΪΕΙ. Οδῦτ. 

Βοάϊ. (υε!]Ὲ. 
μιέρος5] Ουεῖῖ. βάρος οαπὶ ΡΠΠ]εΪ. 

Βτιοάφι Π|Ὀτὶς : ἀέϊπάς συμβαλέσθαι 
ἐχ Οὐεῖξ, τεσερῖς Ζεαμπα. 

δ᾽ οὗτοι) με], ἃ οοττεξϊοτίβ ταᾶπὰ 

δ᾽ αὐτοὶ Ἡαῦει, ἀεϊπάς τοισσεύουσιν σὶ 
βέλτιστοι: ἄλλοι δὲ εἰς σριωκοσίους" οὗ- 

σοί εἰσιν. σοττοόϊζου ἀπίς εἰσιν ἸηΓαγαϊξ 
δέ, Εταπὶ ΡὨΙεὶ. Βοά]. ἱπίδγαης 
νεῦρα ἄλλοι δὲ τεσερία ἃ ϑίερῃα- 
ΠΟ, ἴῃ ἄλλοι δὴ τηυϊαία ἃ ],δοηοΪδ- 
νίο, συ αἀπιοηεηῖα Μυτεῖο εὃχ- 
ετρο Καά. ρΡγ. οτηϊῆς Ζεὰπθ. Ἀε- 
ἸΙψαϊὰς εἢῈ ρ] ατί τὰ ναγὶ «ὙᾺ ΠῚ, 4186 
ἐχοϊάστιηῖ, (αὐριοαῖαγ Δ εἰῆκε, το- 
ἴὰ5 διϊατη ΠΟΠΊΕΙΟ εἰς τριακοσίους, 
ΟὐπῚ ΔΌΓΙρΘΣ ΖΑ ἴτθοςηῖ! ποη 3γε 
{ΓΘ 6 Π1| εὔξης ἴῃ Ουτγὶ 15 ἱγεσεηῖὶϑ, 
Βοτιαήε ἰρὶταγ γι ρετοβ ἃὰϊ Δ]105 
ἔεσνοβ, ἴῃ Ογγθηδίοῖὶβ ουχγίθς5 ΡΟ 
Ρυρηᾶτοτοϑ ᾿οσατὶ (ΟἸ [ο5, σοΟΓη 6 ΠηΟ- 
γαῖοβ ἃ Χεηορῃοηῖε ἔα] Πα. 

20. ἀντὶ δὲ τούτου] Λὰ διφρείαν ποη 
τεάϊι, Γιὰ δὰ πὸ διφρεύειν, απάς Ἰυά 
νος απ οὉ ἀετιναία τη. 

κατεσκεύασεν) κατεσκευάσατο, αυοᾷ 
σοπνοϑηϊῖ ουπὶ ἔογπηᾶ [εδξ, 27. εἴ ἐσοι- 
ἤσατο νἱϊῖ. 8, 24. σοηίτγα δέλινα πὶ εἢ 
(εξξ. 20. ἠεϊπάθ σὰ ὥρματα ΑἸιοτῇ, 
4υδηὴ ἰεξϊοηεπὶ ἢ δα αδτῖβ, τὰ πὶ ΠΟσ 
οτάϊηθ νεῦθᾷ τοϊίααδ απ σοἸ σα πᾷ 
σὰ «πολεμιστήρια κατεσκεύασεν ἄρματα. 
τὰ τσολεμιστήρια ἅρματα πο ἀἰϊνγετίᾳ 
(ὰαπῈ ἃ Ὁ ᾿ς φαϊθὰ5 ᾿ππεῦδης Ὀε]]4- 
ἴοτες. Ττο]ᾶῃὶ εἰ Ογτεηδίοὶ, ε εο- 
ἄετι ποιηΐης ἀρρεϊαπίατ, [ηΐτα Υἱϊ, 
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.Ν ι ᾿ ἧς , ) »ὔ ,ὔ τ᾿ τ 
ϑοις, ὡς μή ῥωδ ὼς συντρίβηται, ἄξοσί τὲ μωώκροισ᾽ ἯΤΤΟΡ 

ἐν: 5 τῇ Ν᾽ ῆς ΄  Ἶ Ν Ἶ ἊΣ 

γὰρ ἀνωτρεπέτωι τώντω τῶ τὐλώτεον" Τὸν δὲ ὃ ἐζρον τοὶφ' 
ε 7 ΕΙΣ ἐν Σ “" “2 «, 

ἡνιόχοις ἐποίησεν, ὥσπερ πύργον, ἰσχυρων ζύλων" ὕψος 
7 » ; »"» ΕἾ χὰ ὄὧ 

δὲ τούτων ἐστὶ μέχρι τῶν ὠγκώνων, ὡς δύνωνται ἡνιοχεῖς 
εὖ Ἐν τ ὐν' 7 ᾽ν “Ὁ ὦ 35.Ἃἃ σϑαι οἱ ἵπποι ὑπὲρ τῶν διῴρων' τοὺς εἶ ἡνιόχους ἐθὼ- 

ρώκισε ττάντω, τλὴν τῶν ὀφϑ᾽ αλμῶν. Π ΠΣ ΚΟΣ δὲ 30 
ἊΣ 57. 

καὶ δρέπανω σιδηρῶ ὡς διπήχεω τορὸς τοὺ; ἄξονας, ἔνϑεν 
Κρ τ ΛΡΙ τα Ἂν, ἘἈΥ οἡ τὶ ἦρι ἢ ἩΝΕῸν 7 ε 7 3 

καὶ ἔνϑεν τῶν τροχῶν, κὠὶ Φλλωώ κωώτῳ ὑπὸ τῷ ἄξονι εἰς 
βὉ ΪαἹ «ς 3 Ἅ ΕῚ ἢ ᾽ 7 “ἢ 

γὴν βλέποντω, ὡς εἐμβωλούντων εἰς τοὺς ἐναντίους τοῖς 

15 47. τὰ δρεπανηφόρα ἅρματα τηδτηο- 
Τα ΠταΓ, εἴ διττὴ στὸ πολεμιστήριον τοῦ- 
τὸ (Ὀ]υπριταγ, πὰ νὴ}. 8, 26. υὐϊ 
ΤηΘη(Ο δρεπανηφόρων ἁρμάτων Ῥτεθοα- 
αἴ, τὰ τοολεμιστήρια ἀἰοσαπῖαῦ ἀρρᾶ- 
ταῖαβ ὈΘ᾽ΠΠΙο5. Οὔληΐβ, ρτθοοῖρας (ἃ- 
τηεπ σαγγαὰπι [αἰ σα ΟΓ ΠῚ. 

ἀνατρέπεται) Μαυτείὰβ. εχ Ὁοάϊοϊ- 
Ῥὰ5 πείοϊο ψαϊθυ5 ἄν ἀναπρέποισο ἰΔὰ- 
ἄαι : ἴῃ Βοαϊ. εἰ ἀν ἀνωαπρέπηται., ᾿ 

σῶν ἀγκώνων] )εΐποερβΒ Βιυάεξη!ῇβ 
εἰ ΑἸτοτῆ. ΠἸΌΘΓ σοῦ ἡνιόχου ἰηςετα ηΐ, 
Βτγοάδοι δὲ ῬῃΠΕΙρῆὶ σοάεχ τέντε δα- 
ἀππὶ:; ἀεϊπάες Εάά,. νεϊογα τ τσάντας. 

βἀτηοηεηΐα Βτοάθοο σογγεχὶϊ ϑίερῃα- 
Πυ5. τυάντα ἰὨτΕ]}] ΡῈ τὰ ὑπερέχοντα, 
Όϊ ἀρρᾶγεί εχ νὶ. 2, 17. 

30. σιδηρᾷ} Τα ρτοὸ σιδήρεα ΟὙΟΪΕ, 
ἀεϊπάε διπήχη ἀαι---οῖ ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν 

ἐγλψεαα 
ὑπὸ τῷ ἄξονι) Ἰηΐεῦ αἰτατήᾳας τὸ- 

ἴδτη ἴδι ὑπὸ σοῖς δίφροις, αἱ εἰ ἴῃ ΔΑ- 
παῦδῇ, αυοά σοηίτα Ρετγζοηπί στα ἴῃ 
Οὐυτιίο νὶπάϊσαῖο Ρ. 167. περηίζεγη 
τεέϊε ἀείεπαϊε Ζεῦπα. ΕΠ} ς ἤπια] δά- 
«Ὡοηες [δεῖ σαττὰβ ἕαϊσαΐος. ἀρπὰ 
ΟυτιϊαπῈ ἵν. 9. εἴ 16. τοῖδβ5 ἱρίδβ εἴ 
τευηοηδ5 Πα υϊῆξ ἔα] αῖοϑ. 

εἰς γῆν] Θυε!, εἰς σὴν γῇῆν-τοῶς εἰσο 
βαλούντων. (ΟὐαἴΑ}|1ο ὡς ἐμιβωλόντων. 

ὡς ἐμβαλούντων) 1ηιε]]}ρῈ σῶν ἡνιό- 

χων. ἴπ Απαδαῇ ἱ. 8, το. εἴ ἀς εχ- 
ετοϊϊα Ατίαχευχιβ : τυρὸ δὲ αὐτῶν ὥρ- 
μώτα διωλείποντα συχνὸν, ἀπ᾿ ἀλλήλων 
τὰ δρεπανηφόρα λεγόμενα. εἶχον δὲ τὰ 
δρέπανα ἐκ σῶν ἀξόνων εἰς τυλάγιον ἀπο- 

τεταμένα, καὶ ὑπὸ τοῖς δίφροις εἰς γῆν 
βλέποντα, ὡς διωκόπσειν ὅτῳ ἐντύχοιεν" 
ἢ δὲ γνώμη ἦν, ὡς εἰς τὰς χάξεις τῶν 

“Ἑλλήνων ἐλώντων καὶ διωκοιψψόντων, 
Νοῖῆει ἰηΐτα νἱ. 2, 17. ἅρματα ἔργε- 

“) ΓΙ ͵ 
σΤήξετῶι, ὐσῦγερ 2708. 

4, 
.» 

δ τα « ς- σαὶ ὧ οὐν» οὕτως ξ 
ν 

σῶεν, ἀπεσαραεν μένω ὥσσ'θρ' εἰς φυγὴν, 

σε σιδηρᾶ περὶ ποῖ: ἄξοσι «Γροσήριοοσεδιν 
ὡς ἐλῶντες καὶ οὗποι εὐθὺς τίς; τὼς σῶα 

ξεις τῶν ἐναντίων, ἈΒῚ σαγτιις ΔΥΘΤΙῸΣ 
ὥς ᾿ητοιργοίασ ὙΥ̓ Κα ἢ πατὶ Ζει- 
πἰὰ5 Ποῖ : ῥγοῤΥῖθ δα ἰοσαία τὸ ῥογὲ- 
γον ῆ ῥαγ θη! ἤο ἐπε ορβοπαπέ, Τηοπίξ 
“ῥεξίοη! πὶ ἀνυενβέ, δδοα σιοὴ οἱ 15 
ἔζων οὶ οὶ ῥγο ἰοπερὶμς γοποία αὐ ὑηρ- 
ἨΑΊΙ φητίγις ζαῤξιεπάαηπ, ᾿ς Θὰδ5 ἢ οὐ)- 
(ἐγναῖΐο νεῖὰ εἰ, δηῖθ Ογτὶ ἰπνεῃ- 
[ὰπ| σΌΥΓῸ5. ὈΘΙΠΟῚ ἴῃ ΡΥ Ἰὼ Ἰοπεῖιϑ 
ΓΕΠΊΟΣΙ Ῥυρπᾶῖῃ δι [ἀσιδῦα πε, 
ψεγὰπ Ὡὰπο αὔξοτο ὃχ ἰπίῤγργεις 
το, ᾳυδὸ τ δὺ: ἐΠῸ ροῦν σαν 
Ῥ6ΙΠ σοσαπν Ραρθα οὐ π 15 οὐ Ἰσπιαῖαϑ 
τεσηοζογο ἢ ὃ Θαΐϊς. ἐοταπι Εἰ ἴῃ Το ]Ὸ 
ῬΓΘΙο ἰοσῦβ ὃ ααδο ρα β πδηαὶ τϑεῖο ὃ 
Οὐπλ ταῦ Ἰητεργαδ, 6. Ὑδυθοτα Πὶ 
Πρηϊ πολιοῦ Θχιοσαῦποα σΟ!Ι ΠΊΟΤ 
τούρου τι, ΡΠ ΠῚ ΡΥ νεῖῦᾶ 
ἔρχεται εἰ ἱστήξεσαι ΠὈΪ Ορροηαπηίατ, 
αἰ οὐττοϑ [ἢ αὐτα!ο, Θογαπ αἱ 416- 
{πΠῸ ἴῃ ἀοίε, πῦνο νότο τήοτα δοσεί- 

δε, Ὠοβ τ ὁ τοῖατί ν]άἀο]οδῖ, αἢ- 
οαηῖασ, Δνότη νεῖοὸ ἴαγο εἴ νε] τὶ 
ἔαρσατῃ Τροδῖαντο σαογηοάο σα γγαβ Ρε]- 
Ἰιοὶ ἀἰοὶ μούπε ἴῃ ἀπίααο δοΓα ΠῚ 
αἱὰ ὃ Οὐτὰ Ἰοπρίαθ τουηοτὶ ἴῃ δοὶδ 
Πδλῦαης εἴ δγλϊπὰ8 Ῥυρπαϊαηῖ, ταὰ- 
Τρουάεε ΝΥ εῖκε, Ψψοτγατῃ ᾿ρία πηι 60- 
τα ἴῃ ἀοὶα ροπίογαμι ἰοσυπὶ [οἶτα 
νοΐο, εἴ ρυρπαπαϊ τατίοπεπ Ὀε]]αίο- 
ταγ συγ τα. δητ 4]. Ἰη ἢ δ η τΙ ΕΠ, 
Οὐτγαβ. εἰ Ὀε᾿Ἰάτοτεβ ἰοηρία5. το πηοτὶ 
Υἱχ αἰϊίαγ ὩἸῆ ἃΡ ποῖα ἀϊοὶ ροθαηί : 
᾿δίταγ ΡΟΙΣ δοϊθπὶ ῥτὶ γα σΟΙ]οΟΔΙΙ. 
Ψψεγαηὶλ αυομηοάο επλϊηιι5 τὰ οΟΠ]ο- 
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ὠρμῶσιν. ἃς δὲ τότε Κυρος ταυτῶ κατεσκευώσεν, ου-- 
ΕΣ - » . -ὉὖὋ δ. -Ὁ ΄ 

τως ἔτι καὶ γὺν τοῖς ὠρμῶσι χρωντῶι οἱ ἐν τῇ βασιλέως 
΄ 

χῶρον. 
γι 7 ΄ ΝΕ » ,ὔ » 

τῶν Φίλων συνειλεγμένωαι καὶ αἰχμώλωτοι σῶσαι συνή- 

᾽ ᾿ .ν»»ν ͵ ᾿..Ἡ 
Ησαν δὲ αὐτῷ καὶ κὠμήλοι πολλαὶ παρώ τε 

9] Θροισμεέναι. 
Ν “Ὁ Ν “ Ψ 

Καὶ ταυτῷ μεν οὑτω συνεπερωίνετο. 
ὩΣ ΄ νΨ ων ᾽ Ν δ᾽ 

ἈΑτδίραο, φαΐ Βουλομενος δὲ τινα κατάσκοπον πέμψαι ἐπι Λυδίας, 
Ῥδηιπδᾶτ 
ν]οίατε σο- 
Ὡδίαβ εὐαῖ, , “ δ μὸ ᾿ " κὸν ὦ ΚΝ - - , 

ἱξποίοιι Ογ- τήδειος εἰνγῶι ὁ Αρασπῶς ἐλθεῖν ἐπὶ τοῦτο, ὃ φυλάττων 

Ἂς Ὁ 2 ε "Α δἰ κω Ψ ἐδοξ δ ἝΝ 

και μονκτειν, ὁ τὶ ὥραττει ὃ Ἀσσύριος, εθοξεν ὐυτὼ επι- 

Οδἵ] ρῬοῖ δοίετη ρυρπαῦυπὶ ἢ Νεο 
τεΐτε ττ σοὶ οοδτὶ ουτγὰβ ἐς ἰμΠ- 
ἤεηίες ὈῬαδὶἸαΐοσθβ ἃνετῆ δὸ ποῆς 
αυδῇ ἴᾳραπ) ἐρεξίατε ἀϊοὶ ροῆξ νἱ- 
αἀεπίαυγ, ΠΗ δαιοβ [οτίε ἀνδυίοβ. ἰτη- 
ΡΝ σαττγα5 ἴῃ Ὠοῆεπὶ ἀἰοα5. ΜΙΠῚ 
αυἱάση νεῖῦα ἰἱρίᾳ εἴ σοπιρᾶγαίο 
ὉΓῸ5 ἀΠτ 4 αὶ] ΟΠ πόνο ἀεἤάεστατε νὶ- 
ἀεῖαγ Βᾶης ἱπιειρτγοιδεοηδπι, ας σὺτ- 
τὰ Ὀ6ΊΠοὶ. δητί4αϊ ΡΟΣ Ρτιτλδπὶ ἃ- 
οἴθτη οοἰϊοσαιὶ νῖτὰ Ποία πὶ ̓ γ ΠῚ ΠῚ 
δοΙετῇ ἐτηρεϊϊ πιὰ εχοϊρίαπί, ἔοσίε 
δα 15 σαγγὶ θὰ 5 δα ]αηέξις ἀνεγῆς. (οη- 
ἴτα Οὐττα8 ἕαϊοατι δηῖα ἰρίατῃη δὶ Πὶ 
ΘΟΙ]οσατὶ ἐχουτγγοδαμέ ἵπ Ποεπιὶ εἰ 
ΡΠ αὶ Ἰπρεῖατη ἔαοϊεαπί, 4αοη Ἰα Πα 
εαυὶ εἴ δατίροο Ὀ6η6 (δξϊὶ Ἰοτ σαῖς 
ΔΙΤΩΟΤΏ ΠΣ νἱ ΠΟ ἀρ] 5. τ π16- 
Ὀδητ. Ηΐϊπο ἀρρᾶτεῖ [δπίας. νεῖθο- 
Τὰ ΠῚ ὡς ἐμβωλούντων εἰς σοὺς ἐναντίους" 
Δα αυῷ νεγτῦα δ εικε ἤθοο ἱπίεγρτε- 
ἰδηαϊ οαυίᾳ ἀρροίαϊς : ἢαΐσες πιεῆρε 
ἐκ ἨΘΟ αχὲ 1πΠ|ΕΥ̓Ὸ ααὶ ἐεΥΥΑΜ αἰϊγε- 
ἔα ῥεξίαπε αοὶφ 1 ͵ΥΟΡ ΓΜ), εἰ σογῆρα- 
γαία μμεκὶ σαὶ σοροιἰφηαος Λοῖες, ψωΐ 
ἐφ ΊΟΥ̓Τ4771 ἐπιρείμ ῥγογν αὶ 7ασεηΐ : ὡς 

δια κόήστειν ὅτῳ ἐν' τύχοιεν, μή αμξογ αἰϊοῖν 

χρῥεα . Οννῖ. δ, το. Μεγαπὶ ἤδρο 
Οὐ πα ἀπῇ σαγγα πὶ [αὶ σατΟΓᾺ ΓᾺ 
ἐχρ !σδηῖ 1114 αυϊάετα, [ςἀ τηοάαπι, 
ΟΥΑΙ 6 ΠῚ εἴ τορι 5 ρυρηαπάο Ποἢ 
ἴαησαηῖ: 4 ἡ] ἀςΠῈ ΠΟΙ ΠΕ ΠΙΌΓ 
νόγυ 5. Οὐ ΠΠ}5 ἃ Ζουπίο εἰ ΝΥ εἰΠκῖο 

εχ Απδθαῇ : 
ων αὐ 5. Ππ]}πιὰ (πὶ πῆγα νὶ. 

2.11. ὡς ἐλῶντες εὐϑὺς εἰς τὰς τάξεις. 
1οπιαθ απ σατγαυτη ἃ Ογτοὸ ἐχ- 
οοξιτδία πὶ ἐδγιί πὶ (Δηρὶς ΒΡ οραβ 
Ογτορα άϊα; (εξὶ. 24. οὐδέ γε σοῖς δρε- 
στανηφόροις ἄφμασιν ἐστι χρῶνται ἐφ᾽ ᾧ 

Κῦρος αὐτὰ ἐποιήσατο. Ὁ μὲν γὰρ τι- 

« ; ᾿ 7 

ὡς εἰς τὰς σάξεις ἐλών-" 

μιαῖς αὐξήσα; σοὺς ἡνιόχους---εἶχε σοὺς 
ἑἰς τὰ ὅσλα ἐμβαλοῦντας" οἱ δὲ νῦν οὐδὲ 
γιγνώσκοντες σοὺς ἐσπὶ σοῖς ἅρμασιν----οὶ 

δὲ ὁρμῶσι μὲν, τυρὶν δ᾽ ἐν σοῖς τσολεμείοις 

εἶναι, οἱ μὲν ἑκόντες ἐκσίστουσιν οἱ δ 

ἐξάλλονται. (ΟὈΓΓΕ5 ἰσίταΥ [α] στ! ρτι- 
ταῦ ΟΥ̓ ΠῚ ΠῚ τη ροῖατη ἴῃ ΠοῆεπΊ ἔα- 
οἰδῦδητς εἴ οτάϊηθα ρϑάϊϊυτα τὰγθατδ 
ει ρτγοβογπεῖα σοηθᾶπίαγ: ΟὈΓΓῸΒ 
δαΐογη δηιααὶ Ὀϊ) υρὶ, αυδατι)αρὶ, εἴ 
οὐϊο!αρὶ ρΡοὴ οίεπι δηιεβ ἱπρταεπ- 
τὰ πὶ Ὠοβίαπι ἱτηρείατα ἐχρεδίαδαπε 
δίας ἐχοϊρίεθδηΐϊ : ἔοτῖς δα 15 ἄνετ- 
ἢ σαγγαὶ γι ηξὶῖθ. Ψετγαπι σοπηρᾶτᾶ- 
ἴο ἸΙοσο 11}. 3ν ὅδ. εἴ ν᾽ϊ. 1, 29. ΟἼΓΓΙΣΝ 
μοῦ δοιθῦι ρῥτίγηδτη {τε ε|6, Ὀε]]αῖο- 
το 5 νεγοὸ ἔπρατη οορίίαπτες ἀἀσεηα ἔ[πδ 
ἀεπχὰπη δὸ5, ᾿ς ]αχι. 

κατεσκεύασεν] Ουο!ῇ, κατεσκεύαζεν. 
ἀεϊπάς ουὐπι. ΡΏΠεἰ. Οὰῦτ. Βοάϊ, 
συεῖξ, ΑἸτοτῇ. (αυίταγ οτάϊπεπὶ δὉ 
Η τοδί πίοπο ἱπάπόϊα πὶ Ρτὸ οὕσω καὶ 
ἔσι νῦν. 

χοῶνται] [οτίαπτε 
αυοά ἀεδίποερ5. δάάϊτα πὶ 
οὰπι ἰἴῦτο ΡΒ εὶ. (δγ. εἰ σαεῖξ, 
οὐτῇτς Ζειηε, τενοσανῖ ΔΜ εῖκε. 

συνεσεραίνετοὶ [τὰ Ουτῃ ΠΊΆΓΡΊΠς 
διερῇῃ. εὐ Θαεῖ. Ζεαῦθε ρτὸ οὕσως 
ἐπεραίνετο πτηρίοθ, αυοα ρΡοϊεγαϊ τὸ- 
ἰϊπ4α!. : 

31. σινὰ κατασκ.ἢ Οτάϊπς ἱηνεγίο 
Οαεϊῇ, ἀεϊπάα τυράστοι, συοά τεοερὶξ 
Ζευηα. ψαίρατο τυράσσει τενοοᾶν!ξ 
ΜΝ εἰΐκε ; τράτση Ζοπᾶγαβ εἰ Λυδίαν 
Ροί(υ τ. Ατισαϊὰ πὶ ὁ ἀπίς Ατδίρδς 
ποπιοὴ ὃχ Ζομδᾶιᾶ ουτῃ ΖΕευηΙΊοΟ δἵς 
Γαπιῇ. 

ἐσὶ σοῦτο!] Ζοπᾶγαϑβ τσρὸς τ. (ξαυ 5 
γυναῖκα τὴν καλὴν ὕΙῸ σὴν καλὴν γυ- 
ναῖκα σὰπὶ ΡΒ εΙρο Οαεὶξ,. ρτϑθα ϊξ, 

᾿ 
καὶ, διθρῇ. 

Ἰερεδαΐασ, 
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τὴν γυναικῶ τὴν καλήν. Συνείβεβήκει γὼρ τῷ ᾿Αράσπῳ ϑεπιηυε 5 
" Βοῆδϑ ἤπλὰ- 

7 2] »"» τ 3 Ψ 

τοιάδε" ληφϑ εἰς ἐρωτί τής γυναικὸς, ἠνωγκάσθϑη προσ-- Ἰᾶτὰ [αξα )α- 
Ῥεῖ (τα ἢσδο "» ͵7 »»ν 7 ς ΧΙ Σ " 

ἐνεγκεῖν λόγους αὐτὴ τερὶ συνηθείας. Ἢ δὲ ὠὐσπτεζησε 32 
Ν ᾧ ὟΝ ᾿. “ ᾽ Ν 7, " 7 ᾽ " Ν 

μέν, κ͵ὶ ἦν τιστή τῶ ἀνδοὶ, κώιπερ ὠποντι" (εφίλει γαρ 
. ᾿ Ε “» ΕῚ ΤΑ ᾿ - Χ Ν 

αὐτὸν ἰσχυρῶς) οὐ μέντοι κωτηγόρησε τοῦ ᾿Αρώσπου τρὸς 
Ἂ, ων » -“» »- , »7 3 Ν 

τὸν Κυρον, ὀκνόυσωώ συμβαλεῖν φίλους ἄνδρας. Ἐπεὶ δὲ 33 
πνο ͵7 “" «ς ͵ »-"Ὃ "-Ορ ἃ ᾽ 7 

ὁ Αράσπας, δοκῶν ὑπηρετήσειν τῶ τυχεῖν, ἃ εβούλετο, 
3 ᾿, ων .“ » Ν ͵ Ἐν 3) 

ἠπείλησε τὴ γυναικὶ, ὅτι, εἰ μὴ βούλοιτο ἑκουσω, ὠκουσω 
“ "“ ᾽ Ἃ « Ν ς 9) Χ 7 

ποιήσοι ταῦτα᾽ ἐκ τούτου ἡ γυνὴ, ὡς ἔδεισε τὴν βίαν, 
πω ΝΣ 7 » Ἂ, ΄ Ν ΝΥ ὗν » Ν -“Ὕ» 

οὐκέτι κρύπτει, ἀλλῶ πέμπει τὸν εὐνουχον ταρὸς τὸν Κυ- 
ε ᾽ ς 4 

Ο δὲ ὡς ἤκουσεν, 34 
3 )ὕ ᾽ »-“" “ΧΥ 7 Ύ ἀναγελάσας ἐπὶ τῳ κρείττονι! του ἐρωτος Φάσκοντι εἰνωι, 

Ἂ ΄ ε 

ρον, καὶ κελεύει λέξαι ἅπαντα. 

΄ ᾽ 7 Ν ἴω 3 ͵ὔ κ » » τὰ 

πέμπει ᾿Αρτάβαζον σὺν τῷ εὐνούχω, καὶ κελεύει αὐτῷ 
5 »"» 7 Χ Χ , »“-Ὁ 7 Ν 

εἰπεῖν βιώξσϑαι μὲν μὴ τοιωύτην γυναίκω, πείθειν δὲ, 
3 ἢ δ Π5 

Ελϑὼν δὲ ὁ Αρτάβαζος 35 
εἾ ἧς » , ᾽ Υ ΓΝ ἢ ͵΄, 

τρὸς τὸν ᾿Αρώσπαν ἐλοιδόρησεν αὐτὸν, τπαρακαταϑήκην 

᾿ 7) ΕΣ 3) 7 

εἰ δύναιτο, οὐκ εῷη κωλύειν. 

τε ὀνομώζων τὴν γυναίκω, ἀσεβειών τε αὐτοῦ λέγων, ἀδὶ-- 

κίων τε καὶ ἀκράτειαν" ὥστε τὸν ᾿Αρώσπαν πολλὰ μὲν 

δακρύειν ὑπὸ λύπης, καταδύεσθαι δὲ ὑπὸ τῆς αἰσχύ- 

νης, ἀπολωλένωι δὲ τῷ φόβω, μή τι καὶ τάώϑη ὑπὸ 

Κύρου. 

γὰρ τῷ] Ουεῖ. δὲ τῷ. ἀεϊηάε άπ 
ΠΌΕΥ ουπ)Ὲ) πηαῖρίης ϑίορῃ. ἀδάϊε 
αυοά ργεροῆδι νυ] ραγὶ συνουσίας. Μετ- 

ἥσει. Ψαϊραίυτη τοσιήσοισο Μ]ατεῖι5 
[ἴΠ τσείσοιτο τη αι, Γεὰ ἐχ Βοά!. εἴ 
Ουε!, σοτγεχὶς Ζευτε. 

Ὀυπη ἠναγκάσϑη ἢρπηίβοαι εβεέϊα πη 
εἰ νῖπη συριαϊτατὶ5 ἰησεηΐϑ. Ροῆεᾶ 
συμβάλλειν ΑἸἰτοτῇ, 

33. ἐπεὶ δὲ] (εἰ, ἐσεὶ οὖν. εχ 6εο- 
ἄεπι, Βο΄Ϊ. εἰ γτηδιρὶπε δῖε ρῇ. νυ]βὰ- 
ΓΒ εὐ ΠἰὈτὶ Αἰτογί. ᾿εέϊιο ὑσηρετεῖν 
ἀπετυγχάνειν οοττεόϊα ἔαϊτ. ὑπηρετεῖν 
τῷ ἀποτυγχάνειν Ἰἰῦτὶ Βτοάςθὶ: εχ 
αυὸ Μυτειὰ5 οθοϊεῦαῖ : ὑσηρετήσειν, 
ἀπέτυχεν ὧν ἐβούλετο. (σαε]!. ἠβούλετο 

τεσερῖς Ζειπε. 
ἑκοῦσα) Ζομᾶγαβ ἱχοῦσω ἐνδοίη-ττ-σ'δι- 

λέξαι )] Φιεῆ. λ. ττάντα, Ζοηῃᾶγαβ 
τυάώντα εἰπεῖν. 

35. ἐλοιδόρησεν αὐσὸν)] ῬτΟΠΟΙΏΘη 
σατῃ Εά(. ργ. οὐπῖτῖ ΔἸτοτί. Γεθ η5 
σε πεῖ, αἱ ἀσέβειών σε ἑαυτοῦ ἀεί ῃ- 

ἀξ ἀαϊ. ἀκρασίαν ροῖεα ΚΕἀα. ρτ. νε- 
ΤΠ νἱάετον ἀκρατίαν. ΨΜιάε Ῥετίοῃ 
δὰ Μαῦτιη ᾿. 29. 

καὶ τυάϑ3»} Ἐαά, ργ. καὶ οὐχτιαπῖ, 
μᾶθεὲ οὑπὶ Αἰτοτῇ. σους]. {ε Πὶς 
-ττάϑοι ἀδῖ, φῥγοῦδηῖς ΕἸίομετο δὰ 
γνεϊεγασα {1, Ρ. )ζόφ. 



4348. ΟΥ̓́ΒΙ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝ 
3 δὼ Ὁ Ν “ 5 ᾿ Ν 

86 ὋὉ οὐν Κυρος κατωμωϑθὼν ταῦτω, ἐκώλεσέ τε αὐτὸν, 
Υ , 4 ε »"» 5 ἥν καὶ μόνος μόνῳ ἔλεξεν. ρω σε, ἔφη, ὦ ᾿Αράσπω, Φο- 

: 7 χ "“..3 3 2 74 “ , .“ 

βοὐμενόν τέ ἐμε καὶ ἐν αἰσιχύνη δεινῶς ἔχοντω. Παῦσαι 
εΣ ὔ πο Ν ὃς 5 » 3 « “ν 

οὖν τούτων' ἐγὼ γὰρ Θεούς τε ἀκούω ἔρωτος ἡσσησ'9 αἱ; 
5 ΄ “5 Ν 7 ἐπ 7 ΣᾺ 
ἀνϑ)ρώπους τε οἷδω, καὶ μάλω δοκοῦντας φρονίμους εἰ- 

“- Ζ 5. ς ᾿ν “37 ὅς »“΄““Νἣἷ᾿ ῳ »-οἝΟ")7 

γῴ!, οἰ τεπονσῶσιν υπ ἐρωτος" κῳι ὡυτὸς δι εμναυτου 
΄ " τας -»-" « Ἂν »Ὃ » »ο»" 

κατεέγνων, μή ὧν καρτερήσώι, ὥστε συνῶν κάλοις ὠμελη- 

σαι αὐτῶν. Καί σοι δὲ τούτου τοῦ πρώγματος ἐγὼ αἷ- 

τιός εἰμιι" ἐγὼ γάρ σε συγκαϑεέϊρξω τούτῳ τῷ ἀμάχῳ 

87 πράγματι. Καὶ ὁ ᾿Αράσπας ὑπολαβὼν εἶπεν" ᾿Αλλὰ 

σὺ μὲν, ὦ Κῦρε, καὶ ταῦτω ὅμοιος εἶ, οἷός τσερ καὶ τἄλ- 

λα, τροιός τε καὶ συγγνώμων τῶν ἀνθρωπίνων ὡμωρτη- 

μάτων" ἐμὲ δι, ἔφη, καὶ οἱ ἄλλοι ἄνϑρωποι καταδύουσι 

τῷ ἄχει. ὭὼὩς γὰρ ὁ ϑροὺς δίηλθε τῆς ἐμῆς συμφορᾶς, 

οἱ μὲν ἐχϑροὶ ἐφήδοντωί μοι, οἱ δὲ Φίλοι προσιόντες συμ»- 
Ψ } εν » ᾽ Ν 7, ἫΝ ἐμ 7 

βουλεύουσιν ἐκποδὼν ἔχειν ἐμωυτὸν, μή τι καὶ σώϑω 
ΣΝ" »" ε » »Ἁ ) »“ὦ. " ΩΥ. “-“ο᾿ὖ “ 

οϑβυπσὸ σου, ὡς ἠδικηκότος μου μεγώλωῳ. Καὶ ο Κυρος εἰ- 
δ 7 ῃ Ἐπ 5 Ψ “ 7 ρ“ , πψΒ 

πεν, Ἐὺ τοίνυν ἰσϑι, ὦ Αρώσπω, ὁτι ταὐτὴ τῇ δύζη οἱος 
᾿ ΝΒ Ζῳ » “ Ζ ς΄ Ζ 

γα 1 ἐμίοι ΨῈ ἰσχυβθῶς χωρίσασϑαι, καὶ τοὺς συμμώχους 

μεγάλα ὠφελήσαι. Εἰ γὰρ γένοιτο, ἔφη ὃ ̓ Αράσπας, 

36. ἐκάλεσέ «:] Οὰπὶ Ουε], εἰ Ζο- 
πᾶγα τε οὐϊῆτ Ζεοιπα. Τα ἢ 5. μόνος 

μόνῳ Ζοπατγᾶς ἱπιογργοίδειγ ἰδίᾳ. 
ϑεούς «:)] ΨΟ]ράτοιη ἀπηᾶπτι ΠῚ 6 χ- 

ουΐατοηε πὰ οσοπιηθπηογανὶ εἰίδγη 
“Γεγεητιας5 ἔῃ. 111. α,. 43. αἀεἰπάς ὅ-- 
τἄσϑαι ταᾶῖρο ϑίερῃ.. Βοαϊ. (πεῖ, 
Ζοπαιαϑ. 

μάλα δοκοῦντας) Ηοο οτάϊπε Ουε!. 
Ῥῖο μάλα ᾧφρ. δοκ. ἀεῖὶπας ἀμελεῖν 
ἰάεπῃ οὐτὴ τηᾶγρῖηα ϑιίερῇ. Ροῆεᾷ 
συγκαϑῆρξα (σπεῖϊξ, ἃ ρτίπια πηᾶπὰ ἢ ᾶ- 
θεῖ (στιρία πὶ. 

37. καταδύουσι τῶ ἄχει!) ὕτ᾽ δηΐεα 
ἔαϊς χαταδύομωα, ὑπὸ τῆς αἰσχύνης, 

τάεπιαὰς δάἀάϊτο κατὰ γῆς Δπδδαΐθος 
Υἱϊ, 7, ϑᾧ1Σ1;; ἰίὰ καταδύομαι τῷ ἄχει 

Ροίΐεγαϊ ἀϊοϊ, πἱΠ ἀἀάϊτα πη εἴξῖ οἱ ἄλ.- 
λοι: δὰ αὐ νεῦρα ὑ εΙῆςο δηποίαν!τ 
ΠΦο: φμαβ ἀϊσαί μόνον ἐγὼ κακεδυό- 
μην: {πτὶς ἐγαί, γπὸ ἵῤίεηι ἑἤποῦε εἰ ῥμ- 
ογε »ηαἰο αῇεῶιω»η εξ: 8εὰ ἱϊυά 
καταδύουσι, αἰϊαὰ καταδύονται ἄχει οἱ 
ἄλλοι. Ἱπερίαπι εξ καταλύουσι Α]- 
τοτῇ, φαοά σογγεέϊογ ἰπ ΟαεἸ]ῇ. ἀεάϊε. 

μή τῇ συεῖῇ. σὰ οὔὐῆς. ἀεϊηάς 
σοπηπ οἱ οδυΐαπιὶ πο ΡΟ, 
σὰν Χεπορἤοπ ἃ τοξὶα (ογ Ὀε πα τὰ - 
τ(ἴοπς ὡς ἠδικηκώς σε μεγάλα τεσεῆε- 
τὶζ, 

38. εἰ γὰρ] 81 ᾿πιετγορατοηὶς ΠΡ - 
πὰπὶ δά ἀάατατ, ἦ (οτὶἱ ἀεῦετε πιοπυϊξ 
δίερῃδαπας. ϑ8εὰ νυ]ρατὶ8 (ογὶριαγᾶ 
Ρτοοῆδι, αὐ Οὐγηϊεδο 111, 205. 



ΤΊΙΡΕΒΝΙ. ΟΑΡ. 1. 349 

“ ὝΨΗ, ᾽ σα κ ἃς 5 ͵ ὁ. τι ξγῶ σοι ἐν κωίρῳ ὧν γενοίμην αὖ χρήσιμος. ἘΠ39 
» 9, Ἁ 9 Ν Ψ 3 χ' Ἷ ᾽ 

τοίνυν, εᾧη, προσποιησώμενος εμέ Φεύγειν, ἐθέλοις εἰς 
Ἂ, ᾽ -“ εΥ 2) “ ἂν νὰ ὐνϑ 

τοὺς τυολεμίους ἐλθεῖν, οἴμιωι ἄν σὲ πιστευθῆναι ὑπὸ τῶν 

τυολεμίων. Ἔγωγε, ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ ᾿Αράσπας, καὶ 
ΠΝ » ͵7͵ “" «“ ς δὰ Ν᾿ ΄ ἽΝ 

ὑπὸ τῶν Φίλων οἶδω ὅτι, ὡς σὲ πεφευγὼς, λόγον ὧν 

παρέχοιμι. ἜἜλϑθοις ἂν τοίνυν, ἔφη, ἡμῖν, πάντω εἰδὼς 40 
ὃε ,- σον οὐδῦ ν Χ ΄ ᾿ 7 

τῶ τῶν ταολεμίων" οἰμίῶν δὲ καὶ λόγων καὶ βουλευμάτων 
Ἂ 37 »“" ἢ ᾿ 7 “ δὲ -“ 

διοίγῶνον ὧν σὲ τσοίοιντο, διὼ το σπιστευειν" ὠστε μῆ Ξ ἐν 

σε λεληϑένωι, ὧν βουλόμεθα εἰδέναι. Ὡς τορευσομέ-" 
ΕἾ 3) 57 Ἄκον ὙῊΣ ΄- “" δ »“» "» 

γου οὖν, εῷη, δὴ γυνὶ, ἴσθι" καὶ γὰρ τοῦτο ἐν των πίιστων 
3) ἣΝ “ “»-Ἅ -» , 7 -΄ 9 

ἐστῶϊ, τὸ δοκέϊν μὲ ὑπὸ σου μελληήσαντω τι σαϑ εῖν ἐκ- 
2» “ 7 3 3 »" Χ ἮΝ 

πεῴευγενα. Ἢ καὶ δυνήση, ἔφη, ὡπολίστειν τὴν Κκῶλῆν 41 

Πάνϑειαν ; Δύο γὰρ, ἔφη, ὦ Κῦρε, σαφῶς ἔχω ψυχάς. 
“ »"» ἣν. -"» 5 »"» Ὁ 

Νῦν τοῦτο τσεφιλοσόφηκω μετὼ τοῦ ἀδίκου σοφιστοῦ τοῦ 

Ἔρωτος. Οὐ γὰρ δὴ μία γε οὖσα, ἅμα ἀγωϑθή τέ 
μὲ εἶ 3. κ 7 » Ε Ὁ 3} 

ἔστι καὶ κωκὴ, οὐδ᾽ ἅμω κωλῶν τε καὶ αἰσχρῶν ἔργων 

ἐν καιρῷ] Ηξθο σηϊηΐτηε ορροτγία πα 
Ὦυϊο. ἰοοο εῆξ σεηΐδης (αἰ ρίσαϊατ 
ὙγεΙΚε Χεπορδοηίετη (οτὶρηῆε Εἰ γ᾽ 
--ἶν καιρῷ αὖ γεν. εἴ δἸίατα ἴῃ τηδτ- 
ξΞῖπε ἐχρ!!σαπάϊ οαυΐᾳ ροία! εξ αὖ 
χρήσιμος. ἘἈεξϊε ! πῆ αυοὰ εἰ γὰρ 
ἔγαῆῖτα τεηῖας νἱγ ἀοέϊυς. [18 Τρτα 
Ὑ. 1, 16. καὶ τνά:υ ἡμῖν ἐν καιρῷ τι γέ- 
γοισο αὕτη ἡ γυνή, Νοῖεῖ εβαάξδσζῃ ἀϊ- 
δείοπα απ εἴ Ηδο]]δηἸσογατη ἰἰϊ, 4; 
9. εἴ νἱϊ. 4, ϑιμίσως ἄν αὖϑις ἔτι τοτὲ 
ἐν καιρῷ ὑμῖν γενοίμεθα. ἈδΪ Απάοοϊ- 
ἀϊς. Ἰοου πὶ Ρ. 72. ροΐαϊ Πτμ]Π] πιὰ πὶ 
Χεπορδοπίεο ν. 1, τό. καί ἐστιν ὑμῖν 
Κρῆσϑαι τούτοις, ὅπου ἄν ἐν καιρῷ τι 
ὑμῖν γένηται. Ψοτατη εἰἰδτιῇ νεγθᾶ 
«ὖ χρήσιμος [αἰξυϊετὶς, ππᾶπεῖ (Δ ΠΊΕ ἢ 
οταίίο νεὶ ἤς ἄμγα, πεο, αἵ ρυΐο, ἴΔ- 
τἰ8 σύθβοᾶ. Ριτια πη Εηΐπὰ γένωμαι 
εξ ᾿ἀερεῖεὲ υἱάειαγ; ἀεϊπάε [αῆϊ- 
ἀΐατη ρᾶτῖς τερεϊταπὰ γένοιτο, γενοί- 
βην. 

39. ἜἜγωγε) ΑἸτοτῖ, ᾿Εγὼ μέν. ἀε- 
ἴηάε λόγον τσαρέχειν εἴξ νεηΐτε ἴῃ [ετ- 
ξΠΟΠ65, εἴ ἰάδετα αιοά λέγεσθαι: αυ8- 
τε Ἰαηρίταγ ῥγεβροίιϊοηὶ ὑσὸ, αἰ ἀπο- 
Θνήσκω ὑπό τινος, εἰ ἤτη!Πΐα νέχθᾷ, 
ῬΆυ]ο δηῖςα οἴνροα, ἀαι Οπε[ ει. 

40. μηδὲ ἕν σε] ΑἸοτέ, μηδὲν ἢπι- 
Ρ᾽Ἰοἴτογ μαῦεὶ Γοτὶ ρα ΠῚ. 

ὡς ποορευσομένου οὖν] 114 ὁοχ Ουεῖξ, 

οοττγαχὶς Ζεαπα νυ]ραίαπι ὡς στορεύσο- 
μκαι οὖν, ηαοά Μυτεῖὰβ ἴῃ καὶ ὡς το- 
ρεύσομαι οὖν τααίαθαι. ἴη Οαε!]ῇ, ΑἹἸ- 
ἴοτῖ. εὐ ΡΏ1]. εξ ἴσως Τοτρίατη ρτῸ 
ἴσϑι. (εἀ ἔσω, χαρά ἴῃ ΠΠΌτῖ5. οπηηϊθι5 
ΡῬοΙ͂ νετθᾶ καὶ γὰρ σοῦτο [οτὶ ρίατα 16- 
διτατ, τείγαχὶ ργορῖεγ αἵαπι Ἰοαμεηάήϊ. 
1τὰ ἔχαρτγα ἷ. 6, 11. ὡς οὖν ἐμοῦ μηδέ- 
σότε ἀμελήσοντος----οὕσως ἔχε τὴν γνώ- 
μην. Θ΄ πΊ|}16 εἱξ 1]. 1, 9. ἐρώτα---ὡς 
σἀληδ)ῆ ἐροῦντος 111. 4, 22. ὡς ἀναμκε- 
νοῦντος καὶ οὐκ ἀποκανουμένου οὕτω σα- 

ρασκενάξου, 
σὸ δοκεῖν] Ουε!, δοκοῦν, ἐχ δοάδηλ 

νυσαία πὶ μελλήσοντα σοτγαχὶῖ Ζεῦπε, 
81 ἀϊδιῖὶ᾽οπεπλ (οἰ νετῖβ ἴἴὰ : με ἔχκσπε- 
Φευγέναι ὅτε ἐμέλλησά τι ταϑεῖν: ἢὰ- 
τ1πὶ ν]ἀεὈϊς Γαϊτατατη μελλήσω Ἰοσ πὶ 
ΠΟΙ ΠάΡΕΓ : ΠΟῚ ΠΡ 5 ἸρῚ [Γ Ρᾶτῖ- 
οἸρίαπα ἔπταγὶ ἴῃ να ϊρατὶ οἴ ΘΟΠΟΙΪΆ 
ἀϊοθηάϊ ταϊίοηῃς : οοηῖτα απᾶπὶ Ραϊὰ- 
Ὀδι ΛΥεικε. ' 

41τ. δυνήση, ἔΦη] Ἐκ Ουεϊξ, δυνήσῃ 
ἀπολιπεῖν, ἔφη, Ζειαπε ἀδάϊ ; σορυ» 
ἰάγὴ καὶ οτηϊῆϊ ΑἸτογῆῃυβ. 



850 ΟΥ̓ΕῚ ὈΙΒΟΙΡΝΩΣ 

ἜΤ Υ λ Ν ΛΟ ΟΝ 7 7 7 ἔρον, καὶ ταὐυτὼ ὡμιὼ βούλετωί τε καὶ οὐ βούλεται ὥρατ- 
ἐ 5» Ἂς . 27 ᾿ Ἂς ε ᾿ 

τειν ἀλλὼ δῆλον, ὅτι δύο ἐστὸν ψυχὰ, καὶ ὅταν μὲν ἡ 
οι δὲ ἈΕῚ τς ͵ .“ δὲ ε ΄: Ἂς 
οὐὙγολη Ἀρατη, τῷ καλῶ πρωττετῶι ὁτῶν 9Ὲ ἤ τονήρω, τῶ 

Ε Ἂν 53 »"» -“-μ" Χ ς λ δ 3 ᾿ 

αἰσχρὼ ἐπιχειρέτωι. Νῦν δὲ, ὡς σὲ σύμμαχον ἔλαβε, 
λων. ΟῚ δ ἤ 7 » 

42 κρατέ! ἡ ἀγωϑθῆὴ, καὶ τσώνυ πολύ. Ἐἰ τοίνυν καὶ σοὶ δ-- 
»"» 7 5} ς "Ὁ ἴ --" - Ε 

κει τπορεύεσϑαι, εῷη ὁ Κυρος, ὡδὲε χρὴ ποιεῖν, ἵνω κοῤκεί-. 
͵)ὔ " » ͵ ων 2 “ Ἂς Ὰ »“ἪΆ ᾿ 

γος τοιστότερος ἡς᾽ ἐζάγγελλέ τε αὐτός τὰ παρ᾽ ἡμῶν, 

σαὐτὰ] Εἀά. ργ. ΡΗΪ]ε]. Οαε1Ε, ΑἹ- 
τοτῇ, σαῦτα : [εᾳαεῃβ δῆλον ὅτι οτηϊῆϊς 
Οιυεϊξ. 

δύο ἐστὸν ψυχὰ]) (απηετγαγὶα8 δά ἢ. 
Ἰ. τὰ σοπητηξηίατυβ εἰ : 2ὴε ἀμαόις 
απιηῖς ϑοογαίοας μη, αἰ μέαίϊορες ὁπ - 
2οἤία Ἵορίοίε ἃ Ρίατοηθ. Νοη εἰ 
ἀμ} ΜΑΙ ὉἹ7Ὴ αΡΙ1γη ἀεί ΠΟΥ {4211472] 
ξέπως δε εἶδος, 4 οβεπάϊμτ: Ομῖα 
γ1{|7 οὐ ἰΔοηη ποη ῥο  ἤπιμ εβῆσενε 
φοπίγαγία, εὐ πάη βυπμὶ αἰΐγαΐεγε 46- 
τιμἱ οὐ γογίσεγο ἱσια αἰϊφιϊα εἴ τάδε ,[- 
τητί φοάεηε ἐετίῥοτο σοτββέενε εἰ ἡπο 71. 
Ηας αἰ ετερίμν εν οίε ἦι φμαγίο ἠότο 
γεγιοπ ῥμδέϊσατισε : εφμε 4 ἀτυῖο 
αρῖσε πηι ῥαγίοηη ῥγεδατίαπι γαΐϊονιο 1 
6} σορι αι 67 εὐ ἐπ οἰ ἐ σοί (α ργαοῖς 
οσαΊΩ τὸ λογιστικὸν (τμ λογικὸν μέ- 
ρος) εἴ αἰΐογανπ φωαβῇ ὀγμίαηη, φασὶ εὐὲ 
ἄλογος. Ἄϊ᾽γμε Ρίαϊο αἰϊμα ῥίατιο ρ ητες 
)αοῖε ἐἼμς ἀσιγπαο, σα ῥαγέϊσορς οὶ τα- 
ἐ]ορῖς. εἴ αἰϊμά εἶμς, για ἐχβόῦε: τάφμε 
ξέπμς οὔαπι γπογίαίε ἐ{7ὲ αἱ! ἐπ ΤΊ, 
σαι ῥοζμῖ(7δι ἐπ Ρλαάνγο ὅτι τυᾶσα ψυ- 
χὶ ἀϑάνατος. μὰ ἀγρμρηρηΐαΐο γπὶ- 
γαῤ᾽ ον αΥγὶ ί (ὐἰσογοη1.-τ- Νοῦ ζαστ 
σμίεῖη πος, ῥοίε λας Χεπορλοηίεα γ - 
3 έττι «ὦ Ρίατονιίοας οἰαγη αἰ αΐτονιες 
ἐι 1Χ ἰἰόνγο “Δ, σε, δὶ ἐπίον αἰϊα αἰτοῖ- 
ἐγ: Νὴ εἰς ραποίογος απίπιας ἄμα- 
με, ὁονα μρα, αἰϊεγα τπιαία : παρ ὧ- 
Τγπας σαμας δορὶ αἰχιε γπαὶϊ ἐπι παΐμτα 
των ἱπίνοάμοῖ ὁ ψοπιμς. ϑοά ἦσο 
7α» ὑπαρὶς οἵϊαγπ ἱπιφκινγσαῤιέϊα αἵχμε 
πιϊγβοα μπὲ. 1{Π|4 αψμε {μῤῥεγίονγα 
αἰϊφμαπίο πεῖς αὐλογγεμία α σαῤέμ 
δοΡρΙ»Ι{γ} γο τγιφαημς ; ΤΟ 5 Ρτίογ ΡΙα- 
τοηὶς ΤΥ. Ἐεὶρ. Ρ. 36ο. ςεἀ. Βίροηι. 
πὶς εἢ : Δῆλον ὅσι ταὐτὸν τἀναντία 
ποιεῖν ἢ τυάσχειν κοτὰ σαυτόν γε καὶ 
τυρὸς ταὐτὸν οὐκ ἐθελήσει ἅμα. ὥστε 
ἐών τσου εὑρίσκωμεν ἐν αὐχοῖς ταῦτα 

γινόμενα, εἰσόμεθα ὅτι οὐ ταὐσὸν ἦν ἄλ- 
λα ττ}είωυω. ἢδς (οἰ! σεῖς ἀτρυτηεηϊᾶ- 
τίοης Ὠἰτταγ αυοαά (εαυϊῖαγ Ρ. 367. 

οὐ δὴ ἀλόγως: ἀξιώσομεν αὐτὰ δισσά τε 
καὶ ἕτερα ἀλλήλων εἶναι, πὸ μὲν ᾧ λογί- 
ζιται, λογιστικὸν προσαγορεύοντες τῆς 
ψυχῆς, τὸ δὲ ᾧ ἐρᾷ, σε καὶ τοεινῇ καὶ 
διαψῇ καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἐπιϑυμίας ἐπ. 
σόηται ἀλόγιστόν τε καὶ ἐπιϑυμητικὸν, 
ππληρώσεων πινῶν καὶ ἡδονῶν ἑχαῖρον. 
Τοῦτα μὲν τοίνυν δύο ἡμῖν ὡρίσϑω εἴδη ἐν 
ψυχῇ ἐνόντα, τὸ δὲ τοῦ ϑυμοῦ καὶ ᾧ ϑυ- 
μούμεϑα --ἰσως τῷ ἕπσέρῳ τῷ ἐσιϑυμής- 
σικῷ ἂν εἴη ὁμοφυές. ἴῃ ἢος ἰΙοσο πο 
αἀἰβῖο!ς εἰ ἀπᾶθ δηϊπηὰ8 ΓΕΡΕΓΙΓΟ» 
4085 δχϊπάε ἀσχῖῆξε οτγεάϊτυγ ζοπο- 
Ῥποη. Ροιο ἰδπηθῃ δοτὶ αἱ 15 ἐσ 
ΡΙατοπ δ Γττηοπ θὰ5. σὰπὶ Αἰ (οΡῸ 5. 
ΠαὈΙτ5 σορηϊίαπι Ρ᾽αῖοπὶβ ΟΡ πο μτς 
Βαθαεγιῖ, ἢ ἐπὶ οὐλὴ πο Χεπορῃοη- 
τε πὴ τείρεχ δ ογεάϊἀθτγὶβ ; ασυοά ἕασα- 
τα πο5 αυϊά σορὶς ὃ ΑἸτεῖ Ρ]τοηὶβ ἰο τὸ 
Οα8, 48 ΠΔ ΟΔΥΠΕΓΆΓΙ 5 ἴπ ἃ Πἰ ΠΟ Ὧᾶ-ς 

Ὀαϊῖ, πο εἐχῆδσδι ἴῃ ἰἰῦτο ΙΧ. [.6- 
ξύυτῃ : δ δυτὴ ἀϊατ 5 αΠυξογαγα νᾶ- 
σαθαῖ ρἰβοοθαῖνε, ασυοηϊδῖη νὶγ ἀο- 
ἔϊαθ. 80 πηϊηὰβ σοπβάερας, Ατγραϊς 
ἰἀτηθη δηῃποίδιοπὶς (ΟΠ ΊΘγΑΥΪΪ ΠΟΠ᾿ 
ΠΟΙ ΠῚ ρᾶτγῖο πὶ ΡΟ τ ογο πῇ Δη τυ Γα 
Ζειπε, εἰ ροίαϊτ δα ἢ. Ἰ. “γαίας ἐγ: 
ὀμῖτμν {πίεητα δοογαίο, σαὶ αῤμαά Ρία- 
Ἰονόγι ἐϊόγο Χι Γιερετ αἰ πον ε{78 
ῥαποείονος ἀρ πιας ἀμαμς ὀοπαηη ΜΙΩΤΗ, 
αἰνενανη ὑπαίαη. ας γε, οῤῖπον, ᾿δ- 
ἐμὲ Ρλεοίοράμς βρπιβοατι, φὰς ἱπηῤγοῦσ 
Λορηἶσε βεγὶ βο[ϊ δον ε ἐοπίγα. 14 
γμοά πεσαῤαηΐ ἡππ ϑορλϊηα;, {κα ῥέγρενς 
τσ ς ψιίοη ααἰγηούι ἐκεηρία Τ λεγο. 
οἰδς, Ῥοίενμπονῖς εἰ (γα ΑἸ οιθιαάιγμε 
ἐπι μήγαηηψε βατίεπι σορηργοδαη. Θυθ 
οὰπὶ ΜΝ εῖκε (οἷα ἀπε οσυϊοβ ἢαῦα- 
τοῖ, ἤοη πιίτατῃ εἰξ εὰπὶ ἔγαήῖτα ἢ 
δυδλοτίταῖε Ρ᾽ ιοηὶβ αἰϊαῖα ἃ Ζευηίο. 
ΔΙραῖατί. 

ταράττεται] Ἑάἀά, ργ. εἰ ΡὨΪ]εὶ. 
τυράττει, ἀεϊπάο ἐπιχειρῆσαι ΟΕ} Ὲ. 

᾿ 

42. ἢ.] Ἑάά. ρτ. εἰ ΑἸιοτῇ, εἶ, ἀδ- 
ἰηάς ὡς ἄν αὐτῷ ἱπερῖς Αἰτοτᾷ, 



ΓΒΕ ΕΑ ΟΘΆΡΕΤ,' 451 

- ᾽ ’ « 3 ἈΝ τ λὴ Ἀ δ “Ὁ Υ͂ ἢ 

οὐτω τε ἐξάγγελλε, ὡς ἂν αὐτοῖς τὼ πάρω σου λεγομενῶ 

Ἐη 
ΝΟ ᾽ ᾿ς νο ᾿) Ἧ 

δι ἂν ἐμποδὼν, εἰ ἡμας ᾧαΐίης παρασκευάζεσθαι εμ- 

κι. Χ ͵7 ἃ, 5 Ὧ 7 ͵ 

ἐμποδὼν μώλιστ᾽ ὧν εἴη, ὧν βούλονται τροττειν. 

βαλεῖν που τῆς ἐκείνων χώρας" ταῦτω γὼρ ἀκούοντες, 

ἧττον ἂν παντὶ σϑένει ἀϑροίζοιντο, ἕκαστός τις Φοβού- 

μένος καὶ περὶ τῶν οἴκοι. Καὶ μένε, ἔφη, τσαρ᾿ ἐκείνοις 43 

ὁτιπλεῖστον χρόνον" ἃ γὰρ ἂν ποιῶσιν, ὅταν ἐγγύτατω 

ἡμῶν ὦσι, ταῦτω μάλιστα καιρὸς ἡμῖν εἰδένωι ἔσται. 

Συμβούλευε δὲ αὐτοῖς καὶ ἐκτάττεσϑαι, ὁπή ὧν δοκῆ 

κράτιστον εἶναι" ὅτων γὰρ σὺ ἀπέλϑθης, εἰδένοι! δοκῶν τὴν 

τάξιν αὐτῶν, ἀναγκαῖον οὕτω τετώχϑαι αὐτοῖς" μετα- 

τάττεσϑαι γάρ ὀκγήσουσι" καὶ ἥν πη ὥλλη μετωτάττων- 

ται, εξ ὑπογύου ταράξονται. ᾿Αράσπας μὲν δὴ οὕτως 44 

ἐξελϑὼν, καὶ συλλαβὼν τοὺς πιστοτώτους ϑτράπωναφ, 

καὶ εἰπῶν πρός τινας, οἵω ὥετο συμφέρειν τῷ πράγματι 
" 
ὠχετο. 

Ἡ δὲ Πάνϑειω, ὡς ἤσϑετο οἰχόμενον τὸν ᾿Αράσπαν, 45 
“ ΔὈὐτγαάδίδς 

πέμψασα Νρὰς τὸν Κῦρον εἶπε. Μὴ λυποῦ, ὦ Κύρε, ΟΣ ἡ ἀτοείδιῶν ἃ 
5 Χ Χ, εν ΤΑ ἸὩΜή Ραπίθ δᾶ. 

᾿Αρώ ὑσπῶς ἔχεται εἰς τοὺς πολεμίους" εῶν γὰρ ἐμέ εὐσὴς 
᾽ ΄ “ 

πέμψαι τιρὸς τὸν ἐμὸν ἄνδρω, ἐγώ σοι ἀναδέχομαι, ἥξειν 
πρυνὰ 7 , Ζ 3 

τοολὺ ᾿Αράσπου τοιστότερόν σοι φίλον καὶ δύναμιν δι 
76 .“ἤ ΣΡ ὃν δ »᾽ υ ΄ 

οἰ ὅτι, ὁπόσην ὧν θυνήτωι, ἔχων ὥαρεστῶι σοι. Καὶ 
Ὁ ἢ ς Ἁ Ἕ “, “ω“ ͵7 ΄ εΥ » ΄-“ ς 

γῶρ ὁ μὲν τυατὴρ τοῦ γὺν βασιλεύοντος Φίλος ἦν αὐτῷ" ὃ 

ἀϑροίζοιντο) (εἰ, ἃ ρτίπηα τηδηὰ 45. ἐὰν γὰρ! (συε!. ἤν γὰρ---εἰς σὸν 
“ϑρφοίζοιτο Τοτὶρῖαπὶ Πάθεῖ. ἐμόν : ἀεῖϊπάθ ουτὴ ΡΠ ]ΘΙΡΏΟ σοι ος 

43. μάλιστα καιρὸς) [ἴὰ σμε!ῇ, ἡμῖν 
καιρὸς ἀηῖς Ζευηπίμτη. 

αὐποῖς" μετατάσσισϑαι γὰρ] Ηςφςο 
ἐτῖ4 γεγθα (υεϊξ, ἴῃ τπᾶγρὶπε δάϊίοτὶ- 
Ῥία Ὠᾶρει. ἀείπἀε Μαυτεῖαβ εχ ᾿ἸὈτὶς 
νψεῖεγῖθας ἰδάαι ἰεξιϊοπετη : ἢν δέ πἪ 
καὶ ἄλλη 4.8 πὶ Ρτγθοίεσγο. Ρῖὸ ὀκνή- 
σουσι Θυεὶν. ὀκνήσωσε ὨἨδὈεϊ. 

44. καὶ συλλαβὼν) Οοραϊᾶτα εχ 
Οὐεῖξ. δἀάϊάϊε Ζευπε. ἀεῖπας ἃ ὦεσ 
ῬΠΙΕΙ. εὐ Ουςξ. ἰάεξτα 1ἰθεσ ξυμφί. 
44:). 

γα ἰτεῖς. 
δ᾽ οἶδ᾽ ὅ4.)] Ἑάά, ργ. οἴ δ᾽ ὅτι οτηϊτ- 

ἴὰπῖ, αὐ8ὸ νετῦα εχ ΡῬῃΙ]εὶ. ἱπίθγαϊς 

δῖερῃ. δαάϊοεητε Οπεϊξ, εὐ Αἰτοτῖ, ἰ1- 
Ὀτο. 

δύνηταί Οὐε!ῇ. δύναιπο-ττοδ τυατήρ. 
ἀεϊπάε βασιλεὺς ὧν ᾿απτῖπα, βασιλέων 
ΑἸάϊπα. ᾳφυοά νιτατη δαπιχοηίτα Βτο- 
ἀθὶ σοττεχὶς ϑίερῃμαηιβ. βασιλεὺς 
οοτγθέϊοτ συςε!ξ. φἀϊοτρῆς ῥτὸ βασι- 
λεύωνγ. 
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452}. ΟΥ̓ΕῚ ΙΘΟΤΡΕΙΝΑ͂Σ 

δὲ “΄ ͵7ὕ Ψ 5 7 ΄ ΦρεΝ ἢ “Ά, »νδι 
 γυν βασιλεύων καὶ ἐπεχείρησε τότε ἐμὲ Κκῶώὶ τὸν ὥνθρῶ 

ὃ :Λ δὼ δα, ἐφ 7 ς Ν “ ἢ ΙΝ 
ἰώσπάσωι ἀπ᾿ ὠλλήλων' ὑβριστὴν οὖν νομίζων αὐτὸν, 
ῬᾺ Ῥ “ἶ “7, δ Ν 7, “᾿ ὌΔ 3 : 

εὖ οἱδ, τί ὥσμενος ὧν τρὸς ἄνδρω, οἱος σὺ εἰ, ὡπωλλα- 
΄ 3 "ἢ Ὁ ς “ ᾽ ΄ δ ἂν ᾿ 

δ γειῆ. ΑΑκούσως τουτὰ ὁ Κυρος κελεύει πέμπειν πρὸς 
Ν 57) ς 5 γ,.2 ε 7 ΄ ᾿ 

τὸν ἄνδρα" ἡ δὲ ἔπεμψεν. Ὡς διὲ ἔγνω ᾿ Αβραδάτας 
ἃς. ἜΝ [ρ 57 δ 

τὼ τυαρὼ τῆς γυνωικὸς σύμβολα, καὶ τἄλλω δὲ ἤσίϑετο, 
ς Ὡ "7 7 “» “ 3} 
ως εἰχεν, ὠσμνενος Ὡπορευετῶι τυρὸς τὸν Κυρον, ἰσσσους ἐχὼν 
3 Ν ς ἂν; -“ φο Ψ» 

ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους. Ὥς δὲ ἦν τρὸς τοῖς των. Περσῶν 
“ δε Ν εἶ “ 5.0 Ἃ, Ἄ, δ ς δὲ 

σκχοποις, σέμπει τῦρος τον Κυρον, εἰστῶν, ὃς ἤν. Ο δὲ 

Κῦρος εὐθὺς ἄγειν κελεύει αὐτὸν τυρὸς τὴν γυναικών. 

47 Ὡς δι ἰδέτην ἀλλήλους ἡ γυνὴ καὶ ὁ ᾿Αβραδάτας, 
3 Ψ Ε] Ζ' « τ Ὁ 2 , 3 

ησπώσαντο ὡλλήλους ὡς εἰκὸς εἴ δυσελπίστων. Ἔκ 
7 δ ΄ « » 7 Ἂς εὖ ὦ 1} 

τούτου δὴ λέγει ἡ Πάνϑθειω τοῦ Κύρου τὴν οσιότητῶ καὶ 
ἈΝ ΄ Ἂς ΣΝ ᾿ς 3. ν ) ε δὲ 

τὴν σωφροσυνήν, καὶ τὴν τρὸς αὑτὴν κατοίκτισι. Ὁ 6ὲ 
τ 2 ᾿' ἐρῇ ἘΣ “ ΝΣ μπ Ύ 

Αβραδάτας ακούσως εἰπεῖ Τί ὧν οὖν ἐγὼ “«οίιων, ὦ 
᾿ 7 Υ͂ « ΄ "»᾿ Ἂν ᾿ς »"»“, ΕἸ 

Πάνϑειω, χώριν Κύρω ὑπὲρ τε σου καὶ ἐμῶώυτου ὠπο- 
“ 7 λ 57) »5) ς 7 ΩΝ ΄ 

διδοίην ; Τί δὲ ὥλλο, εῷη ἡ Πάνϑειω, ἢ πτοειρωμεένος 
εἶ Βθνς ϊε -7 Ὁ 7 
ὁμίοιος τσερὶ ἐκεῖνον εἰγωΐ, οἱός περ καὶ ἐκέινος σερί σὲ: 

καὶ ἐπεχείρησε] Οορυ]α Ἰπσοπητηοάα 7. Αὐταάαϊαβ ἐχ εαυϊζαίμ ἴχαο σοπηρᾶ- 
Παῖσ Ἰοσο εἴ, αποά νάϊ ετἴαᾶτὶ ταῆδ αἰοίτατ. 
Δ εῖκε, αὐτὸς δἀάεηβ, αὧὐ Λταῖραβ 
τείριοἰαῖατ. ϑεαιθηβ αὐτὸν οτΤηῆξς 
ΑἸτοτῆπαξ. 

εὖ οἶδ᾽, ὅσ] Ἐχ ῬΠΙΙΕΙρΡΠμο εἰ ΟΕ], 
εὖ αἀάϊάϊε Ζεαπε : (εηθης ἄσμενος 
ῥτο ἀσμένως ἰάεπι ἰἰθετ ἀεάϊι : στη 
ΑἸτογῆηο ἀξ πᾶς πγαϊ]α σὺ ΟἸ 6 Π5, 
ἐπαλλαγήσεται ρῥτοοθεῖ. 

46. κελεύει) ῬΠΠ]ΕΙ. εἰ ΟΕ]Ε. ἐκέ- 
λενε. ΕΌτηαπὶ Ποιλὶη! Αὐτααδῖδο 
ἀεξάϊς εχ πεῖ, εἰ Ζομαγαᾷ Ζεαπε ρτῸ 
γα] σατὶ ᾿Αβραδάτης. 

ὡς εἶχεν) ΑἸτοτῇ. καὶ ὡς εἶχεν. ἀε- 

᾿πάδ δι σα! τ ἀηῖα ἡοπιθη Ογτὶ ἐκ 
Ουεϊξ, Ζοπᾶτα, Αἰτοτῇ. αἀεοῖς Ζεαης. 
Νατηδγατη δηὰϊτατη, ΄ὰος [Ἐσαπῇ δά- 
ἀυχῖς Αὐταάαίας, οὐπὶ Κα. Βεγὶ. 
(αἶα). ῬΏ116]. πηαγρὶπε ϑίερῃ. εἴ 
Οὐε!, στοὺς χιλίους ροίαϊς Ζοιης ἃτγ- 
Ἑατηθηῖο υΐὰ5 σαγγαπ) ΟΘΠ ΕΠ, 
μος ἰηΐτα (εξϊ, 50, εἴ ΟΔρ 5. 2. ἴςξϊ. 

σοῖς τῶν] Αττϊοα 5 ἃ ϑίθρπαπο ἀά- 
Ἰεῶυς τῶν ἃ Ουεῖε, σοπβτηηδῖαγ. ἦν 
Ροῇ ὃς Ἰάθπι Πἰθθγ οπλῖῆί : εἴ σοτγθσν 
ἔϊογ εὐθὺς ροίξ ἄγειν ᾿πίετγαϊξ. 

47. ἰδέταν] Εαά, ὑγ. ἰδέτοιν. Οαπὶ 
Θίορπαπο ἔδοϊς ἰδεγ Βτγοαεὶ, Βαάεηί, 
ΟΌΙΕ, Ζοματαβ. εἰδέσην ΔΙτοτῖ, ἀεῖη ας 
)απιῖπα εὐ υοὶξ, αλλήλοιν Βυάεπ8 ς 
ΑἸτοτγῇ, εἰ Ζοηατας ἐλλήλω. ϑεαιδηβ 
᾿Αβραδάτα; ΡῬτὸ ᾿Αθραδάτης (οἱ5 Ζο- 

πιᾶτᾶς ἀεάϊτ, αἱ ἡσσάζοντο σατη Οαε], 
ΡΓοῖδγο, γετγυτη Μαῖπὶ τεξϊατα πο- 
τηὶπὶς Αὐταάαϊθο ἔοττηατα οδταϊ 
Οαεϊξ. 

δυσελσίσσων) Ηου οἐχ Οαε]ῇ. εἰ Ζο- 
πᾶτα ῥτὸ Πηρβαϊαγὶ ἀεάϊς Ζειπα. 

ἀσοδιδοίην) Εχ (Θυε]ξ, ὠσοδοίον ρΓδ6- 
ταὶ Ζεῦπε : Ἰάετα Πἰδογ ἀεϊπάςε ἄλλο, 
φησίν. ΑἸτοτῇ, ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ. 

ὅμοιος} Ἐχ τηᾶτρίης ϑίερῇ. εἰ ΟΕ], 
πειρώμενος εἶναι τρερὶ ἐκεῖνον, οἷόσπερ ἐκ: 
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καὶ ὡς εἶδεν αὐτὸν, ναβήμενς τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ εἶπεν 

᾽Ανϑ᾽ ὧν σὺ εὖ πεποίηκας ἡμᾶς, ὡ Κύρε, οὐκ ἔχω, 
7 

τι 

μεέϊῴον εἴπω, ἢ ὅτι ζιλον σοι ἐμαυτὸν δίδωμι καὶ ϑερώ- 
7 «“ ΌΝ ἕω 7 

ποντώ καὶ σύμμαχον καὶ, ὅσω ἂν ὅρῳ σε σπουδάζοντω, 
͵ ὕὔ 7 Ἔ Δ ᾽ᾳ 

συνεργος σοί τῇειράασομωῖι ͵ νεσϑαι ως ὧν δύνω ον ΕΣ ᾽ , 
κράτιστος. 
“»Ὕ ΄ 5 ") Ἂς ᾿- “ ἐπ 

γυν μὲν σε ἀφίημι, εῷη, σὺν τή γυναικὶ δειπνέϊνν" αὖθις 
᾿Ὶ 2.» 7 »ο Ἂς »ν» -Ὁ 

δὲ καὶ σαρ ἐμοὶ δεήσει σε σκήνοῦν σὺν τὸς σοὶς τε καὶ 

ἐμοῖς φίλοις. 

48 
ΑὈὐταάαίας 
Ογτὶ ταπὶ 
σατο ϊεπὶ 
ἀάἀ)αναῖ, 

Καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Ἐγὼ δὲ δέχομαι" καὶ 40 

Ἔκ τούτου ὁρῶν ὁ ̓ Αβραδάτας σπουδάφοτα Ὁ τὸν Κῦρον 50 

περὶ τὼ δρεπανηφόρα ᾿ἀὔμᾶτε καὶ ἴω τοὺς τεσωβακισε 

μένους ἵππους ΖΕ καὶ ἱππέας, ἐπειρᾶτο συντελεῖν αὐτῷ 

εἰς τῶ ἑκωτὸν ὥρματα ἐκ τοῦ ἱππικοὺ τοῦ ἑωυτοῦ ὁμοιώ 

3 2ῸΝ Ἀ τε ξ ᾿ς δι. Ὁ: ΟΝ ΣΟΙ 

ἐκείνω" αὐτὸς δὲ ὡς. ἡγησόμενος αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἅρματος 
7 7) ΝΣ μὰς Δὴν εἢ 7 

“πιαρεσκευάξετο. Συνεζεύξατο δὲ τὸ ἑαυτοῦ ὥρμα τετρώ- 5} 
Ε ., 3 ΄ ς Χ 7, ς δ » 

ρυμόν τε καὶ ἐξ ἵππων ὀκτώ. ἡ δὲ Πάνϑειω, ἡ γυνὴ αὐ- 

περί σε ἀεάϊς Ζευηεδ, ὅμοιος εχ β]οῆε- 
τηὰῖε παῖι ΠΊ σεηΐεπβ. Αἱ ἴαρτὰ (εξὶ. 
17. εἢ καὶ ταῦτα ὅμοιος εἶ οἱόσπερ καὶ 
σἄλλα. ἀεϊπάς σοπῃοϊπηϊδτ5 εἰ ηὰ- 
ταετγὶ ταῖϊο τη 6} 115 σοπῆδτε νἹάστοτ ἴῃ 
γυΐραῖα Ἰεξλίοπα. 

48. ᾿Αβραδάτας) Ηδης ἕοττηδτη ῬΓῸ 
᾿Αβραδάτης Οπεϊξ, εἰ Ζοηᾶταβ ἀεάε- 
Γαπῖ ; ἀεϊηάε τῆς αὐφσοῦ δεξιᾶς Ζοπα- 

Γᾶ5, αὐτοῦ οτηϊττς σὰπὶ ῬΏΠΠΕΙ ΡΟ εἰ 
ΑἸιοτῇ, σαεὶῇ, ξύμμαχον ροῆεᾶ στὰ 
ΟΘυεὶξ, Ζευηε. ἐνϑ᾽ ὧν εὖ σὺ ΑἸτοτῇ, 

γίγνεσθαι) Εκ Οαε!ῇ, γενέσοδα, τα- 
οερὶς Ζευπθ, οοπιραιδηβ τσειράσομαι 
τοροστάξα; ἴᾳΡταΑ ἵν. 5, 24- [Ιη Οαεοϊξ, 
φογγθέϊογ σοι Ἰηΐεγαϊς ογα ΠΠ ΠῚ. 

49. ᾿Εγὼ δὲ] Εαα. ρτ. δὲ οπχϊτταηξ ; 
ςοηῖτα ρΡοΐξ δέχομα, ἰπίεγοϊμηϊ στε, 
ηυοὰ ϑιερῇδηα5 τεξῖε οτηϊῆϊ, οοηῖγα 

 τενοοανὶς Ζεαμε. [Ι͂ἢ Ουε!ῇ, σοττα- 
ἕϊογ σε δἀάϊάϊι. 

δεήσε] Ἑάά, ρτ. δεήσοι. ἀεῖπαε ἐμοῦ 
φίλοις ΑἸτοτί. 

ὑὐρ Σ ὅμοια ἐκείνῳ]  ηβουγὰς ἀϊῶαπι 
Ῥιο τοῖς ἰκείνου, 

51, πετράρυμόν σε καὶ ἐξ] Ῥτεοροῆ- 
τἰοη 6 πὶ ἐξ οσαπὶ ΡΠ] εΙρμο Ουεϊξ, οπὶ- 
ἢτ. Μα]ὶῈ Ουεὶῖ, ἃ ρτγίπηαὰ τηᾶηὰ 
Τοτρῖαπη τεσρώριϑμμον Ὠᾶθες ἢϊς οἷ 
Ρϑυΐϊο ροῖ. ὐΟεἴεγαπι ἴεπηοηεβ α408- 
ἴὰοῦ ἴτἃ [αἰ ΠΠ{ συγγαὶ ἀρίδϊος, αἴ ἤη- 
ΘᾺ} οαπὶ ἀχε Ἰρίο Ἰαχία [6 σοπηηῖ- 
τεγεηΐαγ, ἀδίποερβ ἀπο ἀεχίτογία την, 
ἄπο Πηιβτγοιίατη, ἤαζαϊς δαὶ παῆβ 
πη ΡΙπἰΔ 15 ΕἸΧαγο Δι] οθα5 : σοηῖγα 
αὰεπὶ ορετγοία Βομεβετγαβ ἀδ τὸ νεἢϊ- 
ΟὐΪαγὶ 1. 12. ἄοσεταε σοπδῖασ ΔΙ᾿ ΤΏ. 
ΡοΙ αἰΐατη τεπηοπαῖὰ [ἈΠ αρίδτατη; 
αὐ Ρτοσ ἡ πρεγείυγ δά σαραΐϊ ροξετιῖο- 
Γἶ5», Εἴ ΟΠΊΠ65 ἴῃ οὐττὰ Ἰρίο ἀἰγαέλὶ ἴῃ.- 
{τᾶγ πὰ αχὶβ τεξϊα ᾿Ιπεᾷ ρτοίεηηε- 
Γαπῖατ. Ηδπο βοθεβεγι [εηιθηταηι 
ἱπιρυρσῆᾶς Ζευης δά ἢ. ]. περᾷῃβ ίεὲ 
νάεγα, συαοπιοάο το πο 65. 41} Ροίξ 
Δ|1ῖο5 ροϊαετιηῖς δρίδτγὶ, εἴ ααοπΊοάο 
αηυδίαογ ᾿ρὰ εαποταπὶ 4114 ροῖ αἰΐὰ 
αηξῖα ροϊαδγίης ΔὉ πὸ δυτίρᾶ τερὶ. 
Ουϊ οσουγις ει Κα ττὰ, αὐ ἀυδίιεϊ, 
ααοτηοάο {εάξοῖϊπὶ δαυϊ σαϊαρῆταἝιὶ 
ξραυᾷ ἑγοῃίς δὰ ᾿ρίατη ἄχεπὶ τεπιοῃὶς 
ΑΔ 
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ρω 3 ον ς .-“" 7 -»- "“ “ 

του, εν τῶν εαὐτής χρημάτων χρυσοῦν τε αὐτῷ ϑιώρωκώ 

ἐποιήσατο καὶ χρυσοὺν κρώνος, ὡσαύτως δὲ καὶ περιβρα-- 
᾽ ἐν ἄλλ ον --Ρ, »“2͵᾿ -“ 

χιόνι" τοὺς δὲ ἱπποὺυς του ὥρμῶτος χωώλκοις σῶσι τρο- 
7, Ζ 

βληήμωσι κατεσκευάσατο. 

᾿Αβραδάτας μὲν ταῦτα ἔπραττε. 
"4 

Ὀὰβ άϊῆοσα : " ͵ “ δ ΩΝ )ὕ τον ἐν ον 
ὀκτάρυμον ποιήσασθαι, ὥστε ὀκτὼ ζεύγεσι βοῶν ἄγειν 

΄κ΄-ο ΄, Ν » 5, εὖ "»“; 

τῶν βῆχανων τὸ Κκατωτῶτον οἴκημα" ην δὲ Τοῦτο τριόρ-- 

Ογσως. 

Ὅτς ἀρταῖὶς γα πὶ] 6ΠῸὶ ροζαετὶπί : τα- 
4ΪΠῚ ΘΠ ΠῚ ἈΧΘΠῚ ᾿πΠηἰἴθ8 Ἰοη τα ἀϊ- 
ὨΪ5. Νεαὰς πηϊπὶ αἰ Πῆς1]16 ἔα! δ, 
[εἀεοῖὶπιὶ ἐαιος ᾿ἰἃ Ἰαπέϊος ἃὉ ὑπὸ 
Ταρὶ δυγίβα, ρῥγρίθγι πὶ ἴῃ ἰρίο ἤἥσχα 
Οὐ. Θαᾶγε δαΐ ὈΓΠῚ5 τε ΟΠ θὰ 5 
ηυδίεγηος εαυ05 δά Ἰρίαπι ἀχεπὶ 18η- 
δῖος ᾿ποοη δ ραϊαῖ, τἴὰ αὐ 4}}} η8- 
ἴεγηὶ ἤος δηϊεοεάετγεηϊ, εἰ ἥς ἀεϊη- 
(ῈρΡ5 Ρὲγ γοϊίαια ζεύγη, δὺϊ αἰεητίεη- 
ἀυπὶ ϑοῃεβετο σεπίεῖ, Ὑετγαπὶ [α1- 
Ρίσογ νίγα πη ἀοέϊατη οορίϊαῆξ, ἤφος 
ςὰπὶ σοιμῃτηδηπίαγοίαγ, σα] 05 ΤΕ ΠΊΟἢΪ- 
θὰ5 Ἰαηξὶος. ἤοπ ἰᾷπηεπ Ἰᾳρ5ὸὺ ΠπδπΠὶ 
Ἰοτὶβ. απ ὰπιῦι 5, πιοτε νεξὶατερ ηο0- 
ἤτω. Ψεγὰπὶ τῆοτα ἃηίη 0 τΠῸ5 
ἴεγηο αἀἴααε ὑπὰπὶ Ἰασα ΠῚ ἀὰος σα 08 
)απρεῦαι. ειπάς ααδάτιρας. το πιο- 
65 ἀμο05 Ἰαχία [6 ροίτος 4 6 δα 05 
ηυδίπογ ἀσοῦαϑ Ἰπ61ὶ5 Ἰαπξέῖος Παθα- 
πὶ ἀυοεὶ Ἰοοὰς. οἰ τ ΠἼ πηὰβ. ΡΙπάλτὶ 
Νιεπηεογαπὶ ζ. τ27. Θιυδάτρσαγατη 
αυΐεση δά εἐχεπιρί τη αδϊος. ἔα 
ΟὈΓΓα5. τετραρύμους εἴ ὀκταρύμους τεϑ8 
Ἰρία. Ἰοψαϊϊατ. 

κατεσκευάσατο] πεϊξ, οσαπὶ Βαάεη- 

ἢ κατεσκευάζετο. 
52. τὸ κατώσαπον] Εασϊάετῃ τηϊγᾶ- 

Ὀατ Τπρετίογα τὰ δα] αῖα ΠΟ ᾿τε πὶ να- 
ἕϊα ἀϊοὶ, σαυίαπηας [αἰ σα θατ εὐ 
ξάτη, 4φιοά τηδοῇίηεθ ρΕΓ ἰηΐετγίοτα 
ταθαϊαῖο εχ τγαεγεητογ ροδα αυδπὶ 
ἴπ ἰοσὰπὶ εἤξδε νεηῖατη. Αἵ τοῖα ττ- 
τἰβ ΡΙ ατὶ θὰ5 τα αϊατὶς σοτηραέϊα ἀἰοΙ- 
ἴυτ ἀείπάε οἰκήματα, πες αἰ ἢ Ρᾶτγ- 
τί πὶ [ρατγαῖίτη ἢϊ πηεπῖῖο, πᾶσ Ὁ}}80 
τιλο πη ρει τας αητῖατ : {εἀ Τρία 
ἴατγγος. σοτοθυΐο Δρρεϊἰδηῖατ, εἴα πὶ 
ἐπίγα σὰρ ἰἰϊ. 8, εἴ 28. ΠἰὈτὶ νἱϊ. 1. 39. 
νὶϊ. 5, 52. Νίάεο ετίαιη ΨΥ εἰΐκία πὶ 
ὨφπΕ ἴθ ἢος ἰοσο. ϑεὰ ἰς αἱϊὰς 
ἀπ ἰτατίοηἶβ οααίας Παραϊϊ. Ναπὰ 
ας στὸ κατώταξον οἴκημα ἴᾳηῖΐαπι 

Κῦρος δὲ ἰδὼν τὸ 
» “," ε΄ 7 ς “7 Ε Ἁ 

θυμὸν αὐτου ὠρμώ, κατενόησεν, ὡς οἱόν τὲ εἰή καὶ 

ΠΟΤ ΠΊΘΥΟΓΕΙΙΣ, ῬΕΙ͂ ἴα εὔξ οἴδγα πὶ 
αἰ. (ΟἿΠῚ δηἰΠῈὶ ἴοία [ὑγγῖὶβ ΡγορίεΓ 
τηαρηϊταἀϊηθῖη σαγγαὶ ποη ροήΐδι ᾿πη- 
ΡΟοηΪ, ἰαπίαπι η Βπηατη ε]ὰ5 τά ]4- 
ἴατη, αυοά 1185 εχ ἤΠηρα] 5 ρᾶγιθὰς 
οοαρπιοηϊαπάατη εὐεῖ, (ραῖο ᾿η Ἰρίο 
ΠΟΙ Π15 Δ στ η15 σοπίρεδϊα εἴ Ραρηδα 
ΡῬγοοϊηέϊα) Ογγατη ἰπ σατγα πὰ αὐξὶ νοὸ- 
ἴα, δαρετγίας δαῖεπη) τ] τα τη, 
αἴ Προ 5. δὲ Ἰανίας ἱπίθγ το] αὰᾶ 
ἱτηρβαϊτηθηῖα ει ]αὶ ροϊα!ε. ΨΝάγαπι 
αἴ αἰχὶ, ταττὶς ἰρία ἴοῖᾶ, Ῥδτγῖ θα 3 
Οὐ ὰ5. ες σοδδιηδηῖαῖ5, ΟὈΓΓΙ 
᾿τηροῆτα ἀρεραίαγ, πὲς αἰΪεθ ε]ὰς 
Ρᾶτγῖθβ. ἰδραγαῖθ νεπεθαπῖασ. Θαΐῃ. 
᾿ρα οἷὰ8. ἸΠΓΘΓΙΟΥ Ρᾶτα ἴῃ τηοάππὶ 
ΟΌττα5 ἔογπγαῖαβ τοῖ!4ς ἀρίαϊαβ ἀγα- 
Ὀαῖαγ ἃ Ἰυρὶ8 οὖἴϊο, ἐα48. οἴκημα τὸ 
κατώτατςτον αἀἰοίτυτ : οσαἱ 6 ηε ἀρίατη, 
ἤχυπη εἴ ᾿πη Π ΟΌΪΪ 6 οτας τὰ θα] Γῇ 
Γαρϑτῖας. σὰπὶ Ρεγιάἀγοτηῖς εἰ ἰοτγί οἷβν 
αυοά Ὀε!]αίογεβ νἱρίπτὶ Γαβ] δι. 
[η ογιογὶς τἀ θα]ατὶ αἰτταἀί ποῖ, τοῖς 
᾿πηῖχὶν ττία τη ογσυᾶγατη ἱπάϊοαϊ Χο- 

ῃόρῆοῃ, ἰατ τα πεπὶ {πρετίοτὶς ᾿ἰσα- 
ὈϊῚ Ρατῖϊπη εχ δά] πέϊ]5 Ρεγι ἀγογηὶβ εἴ 
Ἰογὶ οἰβ, βαγεῖ πη Ἔχ αἰὰ Ὀ6ΠΠσὺ παπια- 
τοαῦς νἱρῖπτὶ Ὀε]]ατογαπη, ἀδηίηὰδ ἐχ 
ΠΌΓΠΘΤΟ τειηοη πὶ ἄχὶ ἱπῆχοτγα πὶ 
Ἰαχία {6 ἀείποερβ οἔϊο δὲ δαυοτατα 
{εὐἀδοίτη ἢὶς δα]απέϊογα πὶ εἰ πηαγς, 
Θυᾷ νέτοὸ ἀιιθίτανις ΨΥ ε ΚΕ, συγ 
ζτύγεσι βοῶν, ποῃ ἵσσων ὃ Ὀτενοπὶ Πα- 
Ὀδην τοίροη οηθτα δὲ ἰδοϊε. Ε- 
4αϊς δηἰπὶ Οντγὰ5 δά εααϊταῖα πὶ δὰ- 
σοπάμπ) πηαχίτηβ υτοθαῖαγ. ἰεϊηάς 
ετίατη 1114 Ὀγανῖῖα5 ΝΥ εἰκίο εἰ [αΠΡ6- 
δῖα, φιοά ποη αϊοδῖαγ, νέγε ἴδ] ες 
οὐτγὰς [αέϊος. εἶδ, [εὰ αι πὶ (Ἐ}}- 
οἰδίαγ ου͵]ὰ5 Δἰτἰταἀϊ πἰς ἔαετῖπτ, ΗἩδυὰ 
ἀυδὶε ἰρίτατ τοῖϊαπὶ ἰοουτῃ ες τηδη- 
ουτη. Θυοὰ τιϊπὶ ποη νἱάδζατ, ἢες 
εχ Ὀτενίταῖς {16 εχτταξζατλ δά ἰηερ- 
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7. Ἀν τοζς Ὁ Ὁ ὮΝ ᾿-“ »"ἪᾺ ἔφα 
Ὑυιον μάλιστω ἀπὸ τῆς γής σὺν τοῖς τροχοῖς. Τοίουτοι 53 
δὲ 7 Ν 7 Ε 9 -“" 7 » » ; 7 

ε σύργοι συν τάξει ὠὡκολουκῆουντες εθόκουν αὐτῶ μεγώλῆ 
ἣλ “ὦ Ζ7" Ὧν »ρ». « ο“ο9 δ᾿ 7 δὲ 

μὲν ἐπικουρία, γενέσι᾽ αι τῇ ἑαυτοῦ φώλαγγι, μεγάλη δὲ 
Γ, Μὴν ᾿Ψ ͵7] 7 ἣ Ὁ »“Ὗ 

βλάβη τὴ τῶν πολεμίων τάξει. ᾿Ἐποίησε δὲ ἐπὶ τῶν 
2 7 Ν 7 ΝΆ γον 5 ᾿ Ὰ 

οἰκημάτων καὶ περιδοόμους καὶ ἐπώλξεις" ἀνεβίβαξε δὲ 
᾽ "»“-Ὃ» ͵7 “ γ) 2 

ἐπὶ τῶν πύργων ἕκαστον ἄνδρως εἴκοσιν. 
5 Ν ες ζ τ δ ν᾿ ΝΕ ᾿ ᾿ 

Ἐπεὶ δὲ πάντα συνεστήκει αὐτῷ τὼ περὶ τοὺς πύρ- 54 
“ 3 ἤ ως ΕΣ 2 ᾿ Ν Ἕν ε᾿ν 

γους, πεῖραν ἐλώμίωνε τοῦ ἀγωγίου" καὶ πολὺ βόζον 
ζ ἌΤΙ Ν Ν ζ 7 Ἂ "Α ἢ δς Ἂς 2.9 5.᾽, τ δ Ε 

ἤγε τὼ ὀκτὼ ζεύγη τὸν πύργον καὶ τοὺς ἐπ᾿ αὐτῷ ἄνδρας, 
Ἂ Ν Ν 7 ἤ -Ἶ ο“ -- 

ἢ τὸ σκευοζφορικὸν βώρος ἑκώστον τὸ ζεῦγος. κευῶν 
Ν ΠΝ 7] 5 Ν ὡ ἵᾷ Ν ΕΣ 7 ἐπ 

μὲν γὰρ βάρος ἀμφὶ τὰ πέντε καὶ εἴκοσι τάλαντα ἦν 
7 "» ἣ » Γ ο“"Ὁ »“, »"» 7 

ζεύγει" τοῦ δὲ τούργου, ὥσπερ τραγικῆς σκηνῆς τῶν ζύ- 
ἕ ταῖν, Ἀν ᾽ ᾿' ἘΞ Ὁ Ψ' 

λων τάχος ἐχόντων, καὶ εἰκοσιν ὠνόρων καὶ ὅπλων, τού-- 
ΨΦῪ ΖΞ. 3} ἿΝ 7 7 τὰν δ 

των ἐγένετο ἔλαττον ἢ πεντεκαίδεκω τώλαντω ἑκώστω 
λ ν 5 ΄ ς 5. 57 ἐς ἢ . 

ἀύγει τὸ ἀγώγιον. Ὡς δὲ ἔγνω εὐπορον ουὑσῶν τῆν 55 

τας παγγαῖιοηὶβ ΟΠ Ιοτῖ9 ΧεπορΠοη- 
τεπΊ οοτηρείϊεγε ρἰδοεῖ, 

πριόργυιο») Ουεϊῆ. ἃ Ρτπιᾶ τηληὰ 
σριώρων Ὠδθεϊ ΤΟτρία τη; ΔΙτοτγῇ. πριόρ-- 

γον. 
43, σὺν τάξει] ϑεέξϊ. 55. εἴ σὺν τῷ 

στρατεύματι ; οτίατη ὮΙΟ τσ] Πὶ 
ἀἀαϊτα πὶ τη] πη. ἀείπάθ μεγάλην μὲν 
ἐσικουρίαν τυοιῆσαι ΑἸτοτῖ,. ροῖῆξα τῇ 
ἑαυσῶν φ. Ταπεῖηᾶ. ἀεηίαας ἐνεβίβα- 
ζεν ἐπὶ σὸν τσύργον----συνειστήκει ΟὉ ΕἸ . 

44. ἀγωγίου] Ματρο ϑίερῃ. οὰπὶ 
Βοήϊ]. εἰ σαεῖῇ, ἐλάμβανε τοῦ ἀγωγίου 
τρεῖραν. Ἐπτίάγη ΑἸτοτῇ, ἐλ. σοῦ ἀγω- 
γίμου πεῖραν. Μυϊξαῖαπι ἀγωγίμου 
Ἴάτῃ οἷἴτα οὰπὶ Βτοάθοο ϑίερῃαπαβ εἴ 
Μυτεῖὰβ ἴῃ ἀγωγίου τηυτῖατὶ νοΪϊμε- 
ταηῖ Ῥτορῖεγ ἱεαυμθπβ ὠγώγιον, ΄φυοά 
Θυϊάας ἱπιεγρτοϊαϊογ σὸ ὠγόμενον βάρος. 
ἐσὶ τῆς ἁμάξης. Οοπίτα ΠΟΙοΟΠΙΠίοη 
βαῖαϊς Πρηιβοαδτίοπεπὶ ἀγωγίμον ΔῸ 
ἀγωγίου ποη (οἰ πὶ ἀϊνετία πη, [εά 
παῖς οτίατῃ ἰοςο ἀρῖαπι. τὸ ὠγώγιροον 
Ἰρίτατ Ὦ. 1. ἱπιεγργείδίασγ γασλἠίαίοηε 
αμὶ αἰ ομίϊαίεπι ψοξίμτα, αὐδῇ τεξ}1- 
ἐμαΐει, ἀἰὲ Βενγεραγκεῖῖ, ἀϊοᾶϑ. 
Ψετγατῃ αἰ εγθητίαγη ἰἤδτγη, εἰ νετγὰ 
τ, μαϊς ἰοοὺ ποῆτο ποθ σοηϑταεοτζα, 

“βοσες σομπιηρατγάτίο ροπάστὶς. τη ροῆτὶ 
ουατγεθ5 ᾿πγροαϊπηεηςα εἰ τατγε5 ἄζεῃ- 

εἰσ ; απάς ἀρρᾶτεὶ βάρος εξ ἔγπο- 
ὨΥΓΛῸ ΠῚ νοσδΌι]ο ὠγώγμον ; δος 8]- 
τετὶ ὠγώγιμον ἈἸ] τὰ ΐο εξ ἰοσυπ). 
Ζευπι τατίοηεβ νυ]ραίαπη ὠγωγήμον 
ἀείεπάδητιβ γσηαϊο πὶ ἱπεριίίογεβ. 
Πλεϊηἀς ῥῴδιον ἦγε ΑἸτοτῆπαβ. 

τοέντε καὶ εἴκοσι) 1ἴὰ σὰπὶ ῬΏΣ]ΕΙΡΏΟ 
εἰ (σεῖῖ. Ζεαπε: νυϊρο εταϊ εἴκοσι 
καὶ σ΄. ᾳφυαοά τενοοσᾶνὶς ΨΥ εἾΚε. 

ζεύγει" ποῦ δὲ] Ψυ]ράτετα Ἰε δ: οΠ 6 ΠῚ. 
ἦν. Ζευγίτου δὲ τσύργου ἱπερίε τπεῖυτ 
Ζευαμε. Ψετγασι νοεῖς ῬΒΠΕΙΡ 5, εἴ 
εχ Ἑαϊτίοης Είοπ. ἀεάϊε οατὰ Ηαῖ- 
σὨϊπΙίοηο ΝΥ ε κα. Βοάϊ]. σὰπὶ (συε!ἔ, 
ζεύγη" τοῦ δὲ, ἀατῖ Ἰηϊερταπι ἰθδὶοπεπι 
ΑἸτοτῇ, 

ἐχόντων) Ματῖρο Βίερῇ. εὐ Ουεϊξ, 
τάχους ὀντων---- τούτοις ἐγένετο. Εά4. 
ΡΓ. ΑἸτοτί. τσώχος ὄνσων ---- τούτοις. 
ῬΠΠ]ΠΕΙΡΏ 5 τάχος ὀκπὼ νετιϊς, τούτων 
εχ ΡΠ] εΙρῆο εἰ Ἑαϊτίομς Ηυτοπὶη- 
(οπὶ τεέϊε αὔπαπιῆις Ζεαπα. Οοτηρᾶ- 
ταῖ ΟΠ δῖ σατὴ Ι͂Ὁ6 88 {ταρῖσθθ τηδΟ ἢ Ϊ- 
ΠΔΤΠΘΏΙ5. 1ΠᾺ6] ΠΡ ατα πες ἰπἰεγργείασὶ 
Ποάϊε Ἰσδὶ ἴῃ ἰδητὶβ γεὶ Γσθηΐοϑο ρ 90- 
Οξ8 [ἘΠ ΘὈ ΓΙ 5. 

ἑκάστῳ ζεύγει] Ζευης δγοαϊαπὶ 
σῷ Ἰηΐετὶ νοϊεθαῖ, σοπιράτϑη5 ἱ. 2, ὅ. 
ὉΌῚ εχ 51 ΟΌδοο ἀττὶοαϊατα τονοοάνοταῖ 
δά ἑκάστη ἡλικίᾳ. 

ΑΔ2 
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ἀγωγὴν, παρεσκευάζετο ὡς ἅμα ἄξων τοὺς πύργους, σὺν 

τῷ ραν α νομίζων τὴ τὴν ἐν ἄνα πλεονεξίαν ἅ αμα 

σωτηρίαν 1412 καὶ δικαιοσύνην εἰ εἰνον! καὶ εὐδαιμονίαν. 

ΟἈΚΗ.: 
τς , “" ὃ: ΕΣ δ περ ΗΛΘΟΝ δὲ ἐν τούτω τω χρόνῳ καὶ ρα τοῦ Ἰνδοῦ 

εὐχαὶ πρὸ χρήματα ἄγοντες, καὶ ἀπήγγελλον αὐτῶ, ὅτι, ὁ Ινδὸς 

εὐ ων ἤρε-επιστέλλει τοιώδε" Ἔγωώ, ὦ Κῦρε, ἥδομαι, ὅτι μοι ἐπήγ- 
͵ ψ, » θϑι., «γείλῶς, ὧν ἐδέου" καὶ βούλομαί σοι ξένος εἶνωι, καὶ 

Ψ, ἡ : δ 5) Ζ' τς πεμπὼ σοι χρηματα καν ὠὡλλῶν δέη, μεταπεμπου. 
9 Ἂ» δὴ -“" ᾽ » “»"Ἥ » “ δ ἊΝ 

Ἐπέστωλτωι δὲ τόὶς πῶρ εμου, ποιεῖν, ὁ τί ὧν σὺ κε- 
͵ ᾽ “.: Ἐ ἐν ζ ᾿ ΠΕΣ 2 λεύης. Ακούσας δὲ ὁ Κυρος εἰπε Κελεύυω τοινυν υμῶς, 

Ἂ ΝΑ ΄ 2 ΝᾺ μ 
Τους μὲν ὡλλοὺυς μένοντος, ἔνθ κατεσκηνώκατε, φυλατ- 

Ἂς ͵, . «»νν ς ᾽ -““ 

τεῖν τὰ χρήματα, καὶ ζῆν, ὅπως ὑμῖν ἥδιστόν ἐστι" τρεῖς 
υ» ΕῚ « »“ὦμὝ ᾿ Ἂς ΄, Ν “ 

δὲ μοι ἐλϑόντες ὑμῶν εἰς τοὺς πολεμίους, ὡς πάρω τοὺ 
3 Δὸς Ἀ 7) Ν ἈΕΕΙΣΑ,, δῦ ΄ «“ δ 
Ινόου περὶ συμμαχίως, καὶ τῶ ἐκεῖ μαϑόντες, ὁ τί ὧν 

΄ 7 ὯΝ « Ι 2 7 μ 
λέγωσί τε καὶ ποίωσιν, ὡς τώχιστω ἀπαγγείλωτε ἐμοί 

τε καὶ τῷ ̓ Ινδῶ" κῶν ταῦτώ μοι καλῶς ὑπηρετήσητε, ἔτι 

μῶλλον ὑμῖν χάριν εἴσομαι τούτου, ἢ ὅτι χρήματα πάβ- 

ἐστε ἄγοντες. Καὶ γὰρ οἱ μὲν δούλοις ἐοικότες κατώ- 

σκοποι οὐδὲν ἄλλο δύνανται εἰδότες ἀπαγγέλλειν, ἢ ὅσα 

πάντες ἴσασιν" οἱ δὲ τοιοῦτοι, οἷοί περ ὑμεῖς, ἄνδρες πολ- 

σοι ῬΙῸ νυ] ρατὶ σὸν ξένος νετιϊῖ, εἴ δὰ- 
θεῖ Αἰτογί, Ὀδξ ἰεραῖῖβ νίάε ΤὈρτὰ 11}. 
5..:2.7.. 1666. 

ἐσέσταλεαι] Ζοπᾶτγαβ ἐντέταλται--- 

55. ἀγωγὴν) Ἐδιϊοπετη σαγγαα ΠῚ 
τατγοτὰ πὶ Ργοπηονεηάοταπι. ἀειηάε 
σιυοὶῇ. ὡς ἄξων σοὺς ἵππους σὺν τῷ 

ν 

στρατεύματι. ἴῃ ταᾶτρῖπε ἄμα 8ἀ)ε- 
ἔϊυπλ εἴ, αᾳυοά πεπιὸ ἀεῆάεγατει. ἃ ἄν σὺ κελεύῃς. 
Ροῆεᾶ να] βάγετη ογάϊηεπιὶ σωτηρίαν 2. ᾿Ακούσας δὲ] Ταητίπα εἐ ΑἸτοτῇ, 
σε εἶναι καὶ δικ. εχ Οπεϊξ, τηαϊανῖς δὲ οπηϊτταηῖ. ἀείηάε κατεσκηνώσατε 

Ζοηᾶταβ. ἰφαυξηβ8. ἐστὶν Ομ απ ἃ 
Ρῃ!]εὶ. εἰ Οσυςὶῖ. {εοϊυῆιτ Ζευηε, εἰ 

Ζευπε. 
1: ΠΡΟ Ν Εχ Οαεϊῇ, ἀσήγ- 

ψελαν ἀεάϊε Ζεαης ρῥτορῖεγ Ρτθοε- 
ἅἄεῃς ἥλθϑον: ἰάδιι ἸἰΌεῚ ἥδομα, ὧν 
δέου ὅτε ἀπήγγειλας καὶ βούλομαί σοι 
ξένος, {εὰ σοττγοξϊογ ὅστε μοι ὧν ἐδέον ἴε- 
οἷ. Ζοπᾶγαβ ἥδομαι, ὦ Κῦρε, ὅσι μοι 

τρερὶ ὧν ἐδίον ἰδήλωσας. Ἐτίατι ῬΒΠε], 

ΠΕ] ]αὰ ἀρροῆτα ἀάπιηᾶπιὶ Ἑαά. 1ε- 
οποὶ, δῖερὶι. 

τροιῶσιν)] Οαε!ῇ, ἐς σοὺς ποολεμείους-ττε 
τυοιήσωσι,---τκαὶ ταῦτά μοι καλῶς ὑπη- 
ρετήσατε. [εἀὰ σοτγτγαέϊοσ ἀν ἰηίφγωϊι εἴ 
ὑπηρίτήσητε ἐτηρηάδνίϊ, 

! 
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7) Ν 7 ἢ ἜΝ 
λώκις καὶ τὼ [βουλευόμενα κατωμανϑάνουσιν. Οἱ μεν 38 
δὲ 3 Ἂς ᾽ 7 «δ ὃ -Ἶ 2 Ν“: 

Ὑ Ἰνδοὶ, ἀκούσαντες ἡδέως, καὶ ξενισδέντες τότε παρῶ 
᾿᾽ Ἧ »“ ε » 7 « 

Κύρω, συσκευασάμενοι τὴ ὑστεραίον ἐπορεύοντο, ὑπο- 
᾿ ἐγ Ν 3 «“ δ δ πκὲ 

σχόμενοι, ἡ μῆν κατωμωϑόντες, ὁσῶ ὧν θυνωντῶι πλει- 
᾽ » ͵7 ω, ε Ν 7 

στῶ, ἐκ τῶν σολεμίων ἥξειν ὡς δυνατὸν τὠχιστῶ. 
᾿ "-" 7 ᾽» ἿΝ ἐν ᾿ς 

Ὁ δὲ Κυρος τώ τε ὥλλω πρὸς τὸν πόλεμον σωώρε- 4 
, »“ὃϑ ς ΑΝ, .Ν 2 ἈΧ Ν Οντὶ Πυΐ!- 

σκευώζετο μεγωλοπρέπῶς, ὡς δὴ ὠνήρ οὐδὲν σμικρὸν υπι ἴῃ 8ρ- 
᾽ -“ 7 ᾽ »ὝὝ Ν ᾽ ͵΄ “ ΠῚ - νᾶταηάο 

ἐπίνοων πράττειν ἐπέεμελειτο δὲ οὐ μόνον, ὧν ἔδοξε τοις ὈεῖΙο εἰ ἐχς 
3 3 Ἂς ν “ἢ τος δ » ͵, .“. ετσδηάις 

συμμάχοις, ἀλλὼ καὶ ἔριν ἐνέβαλλε πρὸς ἀλλήλους τοῖς ταιμιδυ5. 
͵ « ΕῚ “ »"»“ » ᾿ς 

φίλοις, ὁπὼς αὐτοὶ ἑκώστοι Φανουνται καὶ εὐοπ᾿λότωτοι 
ς βψ 3 7ὕ 

καὶ ἱππικώτατοι καὶ ἀκοντιστικώτατοι καὶ τοξζικώτωτοι 
Ἄ “" ΝΎΞ 7 ΕΑ, ἘΝ 

καὶ φΦιλοπονώτατοι. Ταῦτα δὲ ἐξειργάζετο επί τε τὰς 5 
3 “ ) » ', 7 ς ἐδ 

Θήρας ἐξάγων, καὶ τιμῶν τοὺς κρατίστους εκωστωχη" 
7, Ν ὰ ΟΣ ᾽ ὩΞ ) 

καὶ τοὺς ἄρχοντας δὲ, οὺς εἐώρω ἐπιμελουμένους τούτου, 
.“ ε 4 ὼ , »“᾽ τὸ Ὑ. 

ὁπῶὼς οἱ αὐτῶν κράτιστοι ἐσοντῶι στρατίωτοί, καὶ τούτους 
ΕἸ » ΄ ͵΄͵ ΕΣ »“ . 

ἐπαίνων τε παρώξυνε, καὶ χαριζόμενος αὐτοῖς, Ὁ τι δύ- 
᾽ δὲ Ζ -“ ΝΕ Ν 37) Ν 

γώιτο. ἘΠ δέ ποτε θυσίαν ποιοῖτο καὶ εορτήν ὥγοι, καὶ ὃ 
ΣῚ ͵ “ Ὁ “ »“Ἂ΄» ε » 

εν ταὐυτή, ὁσῷ πολέμου ἐνέκὼ μελετωσιν οἱ ἄνϑρωποι, 

τὰ βουλευόμενα] Ηος εχ πιαγρίης 
δίερῇ. εἰ Ουε!ῇ. ρτὸ βουλεύματα ἀε- 
ἄϊς Ζεαπα. ἴπ Οὐυε]ῇ. σοιοῦσοι ἴῃ 
ταατρίηε {ρρ]εΐατη εἴξ ; εἴ ρτὸ οἷοί 
τοερ Βα. ργτ. οἵπερ, ηᾳοα νἱτ τὰ σοτ- 
τεχις Βγοάβοευβ. Αἀ νοοδθυϊα ΠΊ σοι- 
οὔτοι ἃ σοτητηδπίαταγ ΨΥ εἴίκε : Κα- 
εἱἰς ῥαΐοί (ὐγγώπ ας ἰαμαάφ σγαΐϊατε ἐο- 
ΤΠ μΟΡΑΥΣ : ΠΟΜΟΜΤΗ ΘΠ ΦΟΥΜ7Η 
2τιάεπίίαπι ῥεγβῥεξίασι ᾿αύενε ῥοΐεγαί. 
Νες ἀε ργυάεπια ἱπάοτα πὶ ἀΐσεγα 
ΤΙ6ς δΟΓᾺΠῚ στατα πὶ [α] 4 ἰαὰάε ΠΟ] ας 
σόϊ δασαρᾶτι. Μέγα ἀϊοίτατ [ερ8- 
ἴὰ5 ΡΌ]ΠΙσε δὰ ποῖεπι τ ]Π5 εἰ ἴῃ 
οαἤτὶβ 6]5 νετίαταβ. πλᾶρὶβ ἰἀο ΠΕ 5 
εἴε δὰ εἊχρίογαηά τὴ ΠΟ 15 ἐχεγοῖ- 
ἴὰ5 Παίυτη δίαε δάθὸ δὰ ᾿πηρεζαϊογὶβ 
σοηἤ)α ᾿πάαραῃάδ, αυατ ρεσυ δῖοῦ 
νυ ραγὶβ (Ὁ ἑεγνὶ ρεγίοηδ ἰδίεηβ. 

3. μὲν δὴ] συε!ῇ, δὴ οτα!ο, οὐπὶ 
ῬΠΠΕΙρῆο ἀδὶ ἡδέως ἀκούσαντες : ἀε- 
1ἴπη8δ μαϑόντες ἤτηρΊεχ. , 

ὡς δυνατὸν) 0 πτπᾶ, ΤΊΔΥΡῸ ϑιδΡὮ. 

εἴ ΑἸιοτῇ, ὡς ὧν δυνατόν. 

4. ττρὸς τὸν τοόλεμον)] Ουεϊῇ, εἰς τὸν 
το.---ὥὦστε ἀνήρ. [ἀρτᾷ {ΟἸΡῖΟ ὡς δή. 

σμικρὸν ἐπινοῶν) ῬτΙΟΓΕΙῚ [ΟΥΓΏΔ ΠῚ 
ῬΙῸ μωκρὸν Οαε]ῇ, ἀδάϊε ; {εἀ Ιάδπι ]]- 
ῬεΓ ὑπονοῶν Ρε}]ὰ8 σὐτὴ ΒοαὶΪ. εἰ Εαά, 
ΡΓ. δαῦεῖ: τεέϊαπλ ὁ το Οδθτσ. 
οατὴ 40 ΑἸιοτίῇ, ἀδαϊ δι ερ Δ ῃυ5. 

εὐοπλότασποι) Τὰηῖ, ΑἸά. (συε]ξ, εὖ- 
ὁπλώτατοι. ἀεϊπάς νεῖῦα καὶ ἀκονα. 
καὶ σοξζικ. ἴθ Ἑαάά, ρζ. εἰ νοιῆποπα 
Οαῦτ. οπα δήάϊ χ1υὔτϊι ε ἸΙγῖς [ὰ]5 
Βτοάφυ. 

5. Ταῦτα δὲ] Οαεῖξ, δὲ εἰ Τεαυδης 
σε οὐηίπε: ἀεῖπάς ἕκαστα ἃ ὈτΓΙ πὰ 
τπᾶηὰ Παῦεῖ, ροῆεα ἐσιμελομενους. 
ῬΠΠεΙρυ5 ἱπερίαπι ϑύρας ρο ϑήρας 
νοτγατ. 

οἱ αὐτῶν] Τὰ σὰπὶ ϑίερδαπο ΡὨ]]- 
εἰρῇυβ. οἱ αὐτοῦ Ἐαά. ρῥγ. οἱ αὐσοὶ 
σπεὶ, 

6. μελετῶσιν] ΑἸ(οτῖ. τυολεμῶσιν. 
Αὐτσαϊατη οἱ απ εἰ{. Ομ. 

ΑΔ 
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΄ὔ ’ 5, τ τ 7 Ν γ3: “Ὁ ἣν 
πάντων τούτων ἀγώνως ἐποίει, καὶ ἀϑλα τοῖς γικῶσι 

“Ὕ Σ Δ, ἐξ 3 Ν ᾽ Υ͂ ἊΨ ᾽ ἕᾷ 

πΠΠΠΠ ν ἐδίδου, καὶ ἦν πολλὴ εὐθυμία εν τω 

στρατεύματι. 

Ν, 

7 Τῷ δὲ Κύρῳ σχεδόν τι ἤδὴ ἀποτετέλεσμένω ἦν, ὁπόσα 

εβούλετο ἔχων στρατεύεσιϑωι, πλὴν τῶν μηχανῶν. Καὶ 

γὰρ οἱ Πέρσαι ἱππεῖς ἔκπλεω ἤδη ἥσαν εἰς τοὺς μυρίους" 

καὶ τὰ ὥρματω τῷ δρεπανηφόρα, ὥ, τε αὐτὸς κατεσκεύα--: 

σεν, ἔκπλεω ἤδη ἤν εἰς τὼ ἑκατόν" ὅὥ, τε ᾿Αβραδάτας ὁ 

Σούσιος ἐπεχείρησε κατασκευάζειν ὅμοιω τοὶς Κύρου, καὶ 

Καὶ τὰ Μηδικὼ δὲ 

ὥρματω ἐπεπείκει Κῦρος Κυαξάρην εἰς τὸν αὐτὸν τρόπον 

Ὁ“ 9 3 3 », «- 

8ταυτῶ ἐκπλεῶ ἥν εἰς ἄλλω ἑκατόν. 

ο“ 7 » -“ ΤΟ ΝΣ "» 

τουτον μετασκευάσωι εἰ τῆς Τρωϊκῆς καὶ Λιβυκῆς δε- 
κοὐχ ς Ν ΚΓ Ν “» ΕΥ̓ 5 "7 ε ν᾽ 

Φρείως' καὶ ἔκπλεὼ καὶ ταὐυτὼ ἥν εἰς ὥλλω ἑκατόν. 
ὧν δος Ἂ 7, δυο Ἄ 3. 7) 7 

Καὶ ἐπὶ τῶς κωμήλους δὲ ἐκτεταγμενοι ἥσῶν ἄνδρες δύο 
δ δ πὰ νων » Ν πο Ν »“»" Ἂς “ 

ἐφ᾽ ἑκώστην τοζότωι. Καὶ ὁ μὲν πλεῖστος στρωτὸς οὕτως 
“ Ν ν᾿ ε 5, »“" ἣν ϊ 2 

εἶχε τὴν γνώμην, ὡς ἤδὴ παντελῶς κεκρατηκῶς, καὶ οὐ- 
χὰ ον ο Χ »" ὶ 

δὲν ὄντω, τὰ τῶν πολεμίων. 
5 λ «“ Ρ« ἐς ε ᾽ ΄“΄ 

Ἐπεὶ δὲ οὕτω διακειμένων ἡλθον οἱ Ἰνδοὶ ἐκ τῶν πο- 
Ἰπάοτγατη , δῶ ἤ Ἣν ἘΡΕῚΝ “ Ἂν ἐν 
πατταῖο ἀς λέμίων, οὺς ἐπεπόμῷει Κυρος ἐπὶ κατασκοπή, καὶ ἔλε- 
ποῆιυτπ σο- 
Ῥ᾿Ϊς Ρϑττατγ- 
δῖ τ] τε 5 
Ογτί. 

γον, ὅτι Κροῖσος μὲν ἡγεμῶν καὶ στρωτηγὸς ταώντων ὑρη- 

μένος εἴη τῶν πολεμίων, δεδογμένον δὶ εἴη πᾶσι τοῖς 

συμμώχοις βασιλεῦσι, πάση τῇ δυνώμει ἕκαστον παρεῖ- 

γώι, χρήματω δὲ εἰσφέρειν πάμπολλα, ταῦτα δὲ τελεῖν 

ἡ, ὁπόσα) Ουεῖξ, ὅσα---κατεσκεύα- 
ζεν. ἀεῖποερ5 ἔκσιλεῳ ΡτῸ ἔκσλεα, ᾳφαοά 
Ῥοϊεγίογσα ἰἴοσο ἱπίαξζαπη τε]ϊααϊῖ, 
Ῥιίογα ἀδάϊς Οζαϊιο. 

ἅ σε] Ουεῖξ. ὅσε. ἔοττηατη ᾿Αβρα- 
δάτας εχ ῬΏΠΕ]. εἰ Ζοηαγα Αἰαγηῇι 
Ζευηα. 

8. Κυαξάρην] Ουεῖξ, Κυαξάρη. [ἐ- 
αυξῆς σοῦτον ἰῃ Κάά. ΡΥ. οὐ ΠΤ 
οὐ ϑίερῆδηο δαάϊὶ σπεϊῇ. εἰ ΑἸιογῇ. 
Ροῆεα Λυβικῆς αυεὶῖ. ΕΗ διφρείο 
Τιῦγοα, αὰθὸ ἔαρτα Ογγεπαῖσα νοσαία 
ἕαϊτ, ; 

ἰχκτιταγμίνο])] (ΕἸ. οαπὶ ΑἸτοτῖ, 

εἰ Ζοπαᾶτα τεταγμένοι, δεά ἵαρτα εἴ- 
ἰάτῃ 860. ἱ. {δξϊ, 43. ἐκτάτσεσθαι εξ 
ΡΓῸ Πιηρ σα ἔογτηᾶ. 

9. οὕσω διακειμεένων) Μα]ε Ζοηδταᾷβ8 
ἰπτεγργοίδίυσ : οὕπω δὲ διατιϑεμένων τῷ 
Κύρῳ τῶν ποῦ τοολέμου. 

κατασκοπῇ) Ματρο ϑίερῃ, σαεῖξ. 
οἱ Αἰιοτί.. κατασκοπήν. ϑεὰ αἱζετγᾷ 
ἔοτγγηᾷ εἰ εἰίαπι ἰπ Ηἰ οσγίαᾳ Ου. 1. 4» 
5. ΟῚ τἀπηθη πηᾶῦρο ϑίερἢ. κασασκχο- 
σὴν τοίετί, 

ἡρημένος εἴη} ΟΕ, ἐστί, ἀγα] σα] ΤῈ 
πῇ Ῥοῖ τυάσῃ ἐχ εοάειῃ ἱπίογαϊξ 
Ζευπῃε. 
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δ “΄ δ 7 Ν ᾿ ἰρᾳ καὶ μισϑουμένους, οὺς δύναιντο, καὶ δωρουμένους, οἷς 

΄ », ΄ “ ᾿ 

δέοι" δὴ δὲ καὶ μεμισϑωμένους εἶναι τσολλοὺς μεν Θρώω-1ὸ 

κῶν μαχωιροφόρους, Αἰγυπτίους δὲ προσπλεῖν" καὶ 

ἀριϑιμὸν ἔλεγον εἰς δώδεκα μυριάδας σὺν ἀσπίσι ποδή- 

ρεσι, καὶ δόρασι μεγώλοις, (ώ περ καὶ νὺν ἔχουσι) 
" , -“υ Ν Ν Ζ ,ὔ »“ 

κωὶ κοπισι" τοροσσλειν δὲ καὶ Κυπρίων στρωτευμῶ [ἔτι], 
-“ Εν, ᾧ Ν 7 , Ἂς τ 5 

ταρεινῶι δὲ ἡδὴ καὶ Κίλικας πιώντας καὶ Φρυγως ἀμ- 

Φοτέρους, καὶ Λυκώονως καὶ Παφλαγόνας καὶ Καππα- 

δόκως καὶ ᾿Αρωβίους καὶ Φοίνικας, καὶ σὺν τῷ Βαβυλῶ- 
"» ᾿ δι. πο Σ " Ν 5. νι Ν ᾽ ΄ 

γος ἄρχοντι τοὺς ᾿Ασσυρίους᾽" καὶ Ἴωνας δὲ καὶ Αἰολέας, 
Ν ὶ 7 Ν « Ἂς ᾽ ο᾿Ά4 

κω! σχεδὸν τὔῶντῶς τοὺς Ἑλληνως, τοὺς εν τή Ασία 
» » Ν τ ἢ 7 “ 
ἐποικοῦντως, σὺν Κροίσῳ ἠνωγκάσϑιαι ἐπεσϑαι" πέεπομ- χὰ 

φέναι δὲ Κροῖσον καὶ εἰς Λακεδαίμονα σερὶ συμμαχίας" 
ὧν ΝΎ λα ’ ᾿ ΩΝ Ν 

συλλέγεσϑαι δὲ τὸ στρωτευμνῶ ὠμῷὶι τὸν Πωκτωλὸν {ο-- 
..5 ν Ἂ δες Ἂς 5 77 3 

ταμὸν, τυροϊένωι: δὲ μέλλειν αὐτοὺς εἰς Θύμβραρα, (ἔνϑω 
"»" « “ ς Ν ΜΞ ΄σο 

καὶ γὺν ὁ σύλλογος τῶν ὑπὸ βασιλέω βαρβάρων τῶν 
3 ἫΝ “Ὁ ΄ 5 “, 

κάτω Συρίας) καὶ ἀγορὰν πᾶσι παρηγγέλϑαι ἐνταῦϑα 

το. μαχαιροφόρους) Ἰἰάθτη ΔγΠῚΪ5 ἐποικοῦντως:) Οὐεῖ[. κατοικοῦντας. 
ἱπατγαξῖος ἢαρεῖ ΤΠυαογά 465 [1ΌτῸ ἰἰ. 
ἀκοντίοις. ΑἸ Ῥυρπαῦδηῖ, αἱ ηοήζετ 
ΜεπΊογ. ἰ1]. 9, 1. πᾶτταῖ, ΟΥΟΘΠ σὰ πὶ 
Αὐναῦῇ ἐπ ργριίογατα εἰ Τἀῦγηεῖο Αἱ- 
{γτϊογατι ταρσα ἰηἰταπι ἰοοἰείδίε πη ὈΕΠ]Ὶ 
ἀἀνετα5 Ογήασαι πᾶγγας ΕΠ οτοάοιιϑ ἱ, 
7γ. υὶ οἂρ. 26. τῶοος. Αἤάτῃ ἰη- 
σοΐϊδητοβ ἃ τοίο νἱόζϊος τεἤδίατγ, εἴ 
ςᾶρ. ὅ9. 77. εἴ 82. ὈΕ}11 Τοοϊεταιεπῇ ἃ 
Οταίο οὐπὶ [Δοξαεθ 5 ἰη τα τα τὰ- 
ἔετι. 

ἀσπίσι ττοδήρεσι) Ατιϊσα! πὶ να ]ρὸ 
᾿πτογίθσεα πη οὐπν (σπεἰξ, οπλ : ἀειη- 
ἀε τυροσέτι δὲ καὶ Κυπρίων στρώτευμα 
οταϊο ἔσι ; {εὰ σοτγθέϊογ τοροσέσι ἰπ 
προσπλεῖν τηυίᾶνίῖ, Ἐτίαπλὶ ΠηᾶΓρΟ 
ΘΙΈρἢ. τυροσέτι, εἰ Ταπτίπα οὐπὶ ΑἸ- 
ἰοτί. ἔτσι οὐαϊῆς, ἔρίταγ εοϊαῇ,, σὺν 
τοοδήρεσι καὶ ξυλίναις ἀσσιίσι ἀξ {46 πὰ 
ΑἸ ργρε!ς εἰ ᾿ἰπ Απαθδῇ ἱ. ὃ, 9. απ πὶ 
Ἰοσαπὶ ἐχίοτιρῆς ϑυιϊιάαβ 'ἰῃ νος, γέῤ- 
ῥον. 

ἤδη καὶ] Οορυΐϊάπιὶ οπλϊτεῖς Οαεὶϊξ, 
ἀεϊημάς καὶ ᾿Αῤῥαβίους---ὐ Ίονας. 

(εὰ ἔστοικοι [πη σο]ομὶ ἱποο] ς δά) αῃ- 
ἔὶ! ; ὮΙ ἐσοικεῖν ἀϊοσα Τα, ΠΟῺ κατοι-: 
κεῖν, 

11. τσροὶ ἔναι} ΑἸτοτῖ, τοροΐνωι. ἀείη- 
ἄς Θύβραρα, ρΡοῖεα ἔνα νῦν οτηἶο 

καί. Ἑαά, ρτ. μέλλει----ῬΘύβαῤῥα. ἴεἀ 
μέλλειν ἀἀπγοηιία Βτοάδὶ ἀεαὶϊς (ἃ- 
{ϊῖο. Θυμβριὰ (με! ἢ. πιᾶτρο ϑιερῇ, 
τοίετε Θύμβαῤῥα, Θυμβρά!α, Θυμβραΐ- 
ἂν (ἴτὰ ΡὨΙ]ΕΙ ρμ5. νογτ 1) οἵ Θυρβραΐ- 
δα, ᾳφυοὰ εχ ᾿ἰδτι5 {αἷς Βτγοάδθι5 8η- 
ῃοϊανιῖ, Μίαγρο 1,βοηο]. δα άϊί Θύμ- 
βοιον, ααοά ποπΊθῃ ἱερίτυγ Αηαθαΐ, 1. 
2513. Οὐπὶ (δρηίεῖε ποῆγαπι ὕτος 
Ὀᾶνῖτ Ζευμθ. ϑιερμαπαβ δηϊτὰ ΒΥΖ. 
Θύμβραρα “σόλις ᾿Ασίας: τῷ Πακτωλῷ 

συνεχὴς ὡς Ἐῤξενοῷφῶν. ἴηξτα Υἱΐ. 1, 45. 
ἰδ4α. ργ. Θυριβάροις ἀἀθαηῖ, (εὰ Θυμ- 
βράροις ορτϊπιῖ Οοάϊοεβ ργθίεγαπηϊι. 

τῶν κάτω Συρίας) Ἐχ ᾿ἰδτὶ Βυάεπ- 
ἢ5 τῆς κάτω ᾿Ασίας Τιεομοΐαν!5 ε8- 
οἰεραὶ σῆς κ. Συρίας αυοὰ τερορὶϊ 
γγεϊῆαπα Ἑαάϊιίο. : 

Αδ4 
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͵΄, Χ ͵ ΡΝ ἐν τον ΔΒ Ὁ Υ 

κομίζειν' σχεδὸν δὲ τούτοις ταὐτὼ. ελεγον καὶ οἱ αἰχμῶώ- 
ἀ “- Ἂς Ν᾿ ;, « “ .“ « ν᾿ 

λωτοι" ἐπεμελειτο γὙῶρ Καὶ τούτου ὃ Κυρος, πὼς ὥὡλι- 
δὲ κπξ τ γ97 νι 9. Ζ ΠΤ δὲ Ν 

σχοιντο, τωρ ὧν ἐμελλε τοεύσεσιταίϊ τι ἐπέμσπε δὲ Κωὶ 
᾽ : 2 ε ᾽ Ζ ε 5 

12 δούλοις εοἰκοτῶς κατασκόπους, ὡς αυτομόλους. Ὡς ουν 
- “΄ ε .. -“ 7) Ξ ᾿ -“ 

ταυτῷ ἡκουσὲν ὁ στρατὸς του Κύρου, εν φροντίδι τε ἐκω- 
Ἐν “ ὍΝ, « 7 Ἀ ε 

στος εγίγνετο, ὥσπερ εἰκὸς, καὶ ἡσυχρίτεροί τε, ἡ ὡς 
ἘᾺΝ ͵ « » ᾿, 

εἰώθεσαν, διεφοίτων, φαιδροί τε οἱ ττολλοὶ οὐ πάνυ ἐφαί- 
Ἢ ΕἸ “ ͵΄ Ν δε Ἄχ, ἌΣ Α ΠῚ Ψ 

νοντο εκυκλουντὸ τε, καὶ μεστῶώ ἡν ᾶαντὼ ὠὡλλήλους 
- “΄, ΄ "Α 

ἐρωτώντων καὶ διωλεγομένων παερὶ τούτων. 
ΝΟΣ ε “» ," ΄ ᾽ ΩΣ 

13. Ὡς δὲ ἡσϑετο ὁ Κυρος φόβον δια ἔοντα ἐν τή στρώ- 
Μείΐαπι “ » ΄ " » ιν Ν 
Ρεηίαταπι Τίον, συγκώλει τοὺς Τε ὠρχοντῶς τῶν στρατευμώτων, καὶ 
Τεάδπε σοη- ἢ ΠΝ ᾿ 7, ΜῊ 7ὕ 2.2 
εἴοηες γι ὥώντας, ὁπόσων ὠϑυμούντων ἐδόκει τις βλάβη γίγνε- 
εἰ Οῃτυ- 

1Δηίς. 

Ψ ΓΑ » ὙΠ - 

σϑωι, καὶ τὐροϑυμουμένων ὠζφελειώ,. ΤΠροειστε δὲ τοῖς 
ε ΄ ), 7 ΄»“-Ὃ΄ 

ὑπηρέταις, καὶ ὥλλος εἴ τις βούλοιτο τῶν ὁπλοζόρων 
ΟῚ ΄“ἭἪΆ᾽ Ἂς 7 

προσίστασθαι ἀκουσόμενος τῶν λόγων, μὴ κωλύειν. 

Ἐπεὶ δὲ συνήλϑον, ἔλεξε τοιωδὲ. 
ΕΝ Ζ ᾽ , ε »“ 7] 5 Ψ» 

14 Ανδδρες σύμμωώχοι, εἐγω τοὶ υμῶς συνεκώλεσω, ἰδών 

τινῶς ὑμῶν, ἐπεὶ αἱ ἀγγελίωι ἡλϑον ἐκ τῶν πολεμίων, 
͵ὔ 2 Υ͂ ΄ » Ἃ "εἂἪ ͵7ὔ 

πάνυ εοικότας πεφοημένοις ἀνθρώποις. Δοκεῖ γώρ 
ἈΝ “" Ρ τὰ αἰ Αδα εν ᾿ Ν 

μοι Θαυμαστὸν εἶναι, εἴ τις ὑμῶν, ὅτι μὲν οἱ πολέμιοι 

σούτοις ταὐτὰ] ΑἸιοτ, ταὐτὰ σπού- 
“οἱς--εάλίσκοιντο, ὧν ἔμελλε τοεύσεσϑαί 
σι. 

γὰρ καὶ σούτου] Ἀεξὶα εχ ῬΠΙ]εἰ- 
ῬὮϊ, Βτιοάδβο [ἰτὈγο, Ὁαεϊξ, εἰ ΑἸτοτῇ, 
νετῦᾶ καὶ τούτου αἀάϊάϊε Ζειπρ, πιαὶδ 
Ἰτογα πὶ οτηῖῆις ἡ  εκο. τὰ δπῖπὶ 1. 
4.513. ἐγὼ γὰρ καὶ τούτου οὐκ ἠμέλουν, 
ἀείποερς τσαρὰὼ δηίς ὧν οπηῖς ΑἹ- 
τοτί, 

12. ταῦτα ἤκουσεν] ος οτάϊῃς 
Ουεῖΐ, ἀπε Ζευπίαπι ἤκουσε ταῦτα : 
ἀείπάς ὁ στρατὸς, τῷ Κύρῳ ἐν φρ. ἐγέ- 
νετο----ζφαιδροί σε οὐ τσάνυ ἐφαίνοντο. Ἐ- 
ἴάτα ῬΈΠΕΙ ΡΏ 5. νεγῦᾶ τε ἕκαστος Εἴ οἱ 
τοολλοὶ οτηϊῆτ, εἰ ἀεῖπάδ σὰπὶ Ζοπαγα 
ἐγένετο ἰερίς : εχ εοάδγῃ εἰ Ουεϊῇ. καὶ 
δηίε ἡσυχαίσεροι [αὶς δά ά!ταπι, εἰ νὰ ]- 
δᾶτε εἰώϑασι σοττεξϊαπι. ΑἸτοτῇ, ἥσυ- 
χαίπερόν τε ἢ ὡς εἰώϑεσαν. 

ἐκυκλοῦντο) Μαϊς ἐλυποῦντη ῬΏΙ1ε]- 
Ῥἕ5, πηᾶγρο ϑίορῃ. συεϊξ. 

διαλεγ. τσερὶ σούτων] Ηος οτάϊης, 

(εὰ τ«σερὶ τσάντων, Ὠαρεῖ ΡΠΠ]ε]. Βτοά. 
Ουαεϊῇ. νυϊξο διωλεγομένων ροΓΕΓη ΠῚ 
οσσαραῖ Ἰοσα 1. 

13. σις βλάβη] Ἦοο οτάϊης συε]ξ, 
Ρτὸ βλάβη ἐδόκει σις. Ρτο τις ἰῃ 1 ὰη- 
τη σισὶ 66. 

τοροσίστασϑαι) [τὰ ΒΟ]. εἰ ΠΠΔΥΡῸ 
ϑιερῇ. αὐυοά «αεζε νετιὶϊς ῬΗΠ]εΙρῃυς, 
εἴ νεγὰπὶ νἀ θαῖυγ Πογνη}ο δὰ (Π8- 
το η 6 ΠῚ Ρ. τ44. τηϊπίααα απΐσα ρῥτο- 
Ὀαΐζυτ. Ψυϊραίυτη τσροΐστασθαι ουτη 
Μοτο ἀεξεπάϊε Ζεαπε εἰ νεῖκε. Εα 
ἴθ οἰγοαΐο δχίεπίοσε δαάπῆετε οοη- 
οἴοτι. 

14. σύμμαχοι] συεῖέ, ξύμμαχοι ἐγὼ 
σοίνυν, ἀεὶπάς συνέλεξα ᾿απίϊπα ουΐπ 
ΑἸτοτί. 
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΄ ΄ Μ ἐ »"-᾿ Ν 

λέγονται συλλέγεσθαι, δέδοικεν. ὅτι δὲ ἡμεέϊς πολὺ μὲν 
͵) ΄ "»“ωΨ“ Ἂ ἡ ΕῚ »“"- » 7 Ἂς 

λείους συνειλέγμεϑω νυν, ἡ ὅτε ἐνίκωμεν εκεινους, πολυ 

δὲ ἄμεινον σὺν ὅεῳ τπαρεσκευάσμεν γῦν, ἢ τρόσϑεν, 

ταῦτα δὴ ὁρῶντες οὐ ϑαῤῥῶτες Ὦ πρὸς ϑεῶν, ἔφη, τί 15 
νυν ὦ » ΄ ΓΈ 7 δ. 7 ὌΝ 

δὴτ᾽ ἂν ἐποιήσατε οἱ νὺν δεδοικότες, εἰ ἡγγελλόν τινες τῶ 
Ὧν χε ποι »-ὦ" 3, -»- 3 ͵΄͵  »"νὉΣ Ψ; 

τωρ ἥμειν νυν ὄντων, ταυτὼ ὠὡντιπώλω ἡμὶν τὩροσιοντῶ ; 
Ν ἰὴ: Ν ᾽ δ ΕΠ) « ς 7 ἢ 

καὶ ὥρωτον μεν ἠκούετε, εῷη, ὅτι οι τρόσϑεν νικήσαντες 
ΟΝ ὙΨΊΗ “- ͵ 3, } ᾽ »"» “" “ 

ἡμᾶς οὗτοι πάλιν ἔρχονται, ἔχοντες ἐν τῶις ψυχαῖς, ἡν 
7 » ΄ »} Ν ΄,ὕ » ͵ -" 

ΤΟΤΕ γι ΚῊν ἐκτήσοωντο᾽ εσπείτῶ δὲ, οἱ τοτᾷ ἐκκόψαντες των 

»" Ρ ς2 »"-"ὦ» ν Ε 7 »“ ἰ 9 

τοξοτῶν καὶ ὠκοντιστων τὰς ὠκροβολίσεις, νυν οὗτοι ἐρ- 
Κ' ὧν .“ 7 7 3} 

χονται, κωὶ ὡλλοι ὁμοιοι τουτοις τολλωπλασιοι" ἐπείτῶ 16 

λέγονται συλλέγεσθαι) Τπνεγο οἵ- 
ἀϊπε ἤεὸσ ΑἸτογῇ. συλλέγονται ῬΏΙ]ΕΙ. 
εὐ ΠΡ τὶ Βγοήδοὶ σὰπὶ τπᾶγρίηδ ϑίερῃ. 

τοολὺ μὲν] ἴπ Ουεϊξ, τσολλὺ ἴῃ τὰ- 
ἔαγα Γοτγρία πὶ, δὶ πίε τσολλῷ [ὰ- 
1ῆς ν]ἀδίωγ, μὲν σοτγεξῖοσ ἱπίδγαϊς ο- 
ΤΩΙ Π Γ,. 

σὺν ϑεῷ}] Μαῖρο δίερῃ. εἰ συεῖξ, 
σὺν θεοῖς. ἀεϊπάς ]υητῖπα τσαρεσκευ- 
«σώμεϑα. 

ταῦτα δὴ} ἴτὰ ὙΜ εἴκε οσὰπὶ Τεοη- 
οἷἶαν!! ροβτγετηα Ἑάϊτίοπε ρῖο ταῦτα 
δὲ ουτὴ ἤρπο ἱπτιειτορβδτιοηΐβ ροίξ 
ϑαῤῥεῖπε ἀεξάϊι, ημοά ταξιϊὰ5. οπλῖτεῖ- 
[Γ. 

15. τσαρὶ ἡμῖν] Οαεῖξ. τσαρ ὑμῖν---- 
ἔφη, οἱ τσρόπεροι νικήσαντες ὑμᾶς, οὗτοι. 
{εἀὰ σοτγεξῖον ρος ἔφη ᾿ἱπίδγαϊς ὅσε εἴ 
Ἐπιεηάαν!ς οἱ πρότερον----ἡμᾶς. 

ἥν σοτε νίκην] Τα πιῖηᾶ τὴν τότε νίκην 
ἣν ἐκτήσαντο. (αῇβαϊῖο καὶ τὴν σότε 
γίχην ἣν ἐκα. ΟΥΑΙ ΠΠ5 (ΟἸ] σας νογθὶς ἐν 
ςαῖς ψυχαῖς. ΑἸτοτ, ἔχοντες ἐν ταῖς 
ψυχαῖς ἣν πότε νίκην ἐκτήσαντο. 

ἀκροβολίσει) ῬΠΠΕΙΡΏΪ, πηᾶγρὶ ΠῚ5 
δίερῃ. εὐ Ουε!ξ, ὠκροπόλεις τεσερὶξ 
Ζειης, να]! πὶ οαπτγοταπ ἃ ΟΥγοὸ 
Τἀρίοτα πι ̓ ηΓδγργοίδτας, ααἱᾷ νεγθῸ ΠῚ 
ἰκκόσσειν νΕἸ ται ΟΠ 5 οΘοπνεηΐγε ΠΟη 
ν᾽ ἀεθαίυγσ. Ῥαγὰπε νογθαπὶ δια πὶ 
νγεϊκιο ναπι, ὠκροβολίσεις ἴάτῆεπ 
τειταεπί! εἰ ἀεξεπάεπι. ἴἰη Ηε]]ε- 
ΒΙοοτα τη νἱΐ. 49 26. εἰ ἐκκόπσουσι καὶ 
τοὺς ἐπὶ σὸν γήλοφον τσεφευγότας. εἴ 
ίξξι, 32. ἐχκκόσσειν τὰ σκηνώματα. 

Ῥοίετγαῖ ἱβίταγ ἀς να]1]Ὸ ποβίαπι εαρίο 

Ὁδης ἀϊοϊ : ποῦ ἰΐετι ἀδ νε] τατίοηϊ- 
θᾳ5. Αἱ ἀυσταπὶ εἰ ἰηΐοϊεη5. οδἶτα 
ἀκροπόλεις νΟΟᾶΓΘ : εἴ ἀεϊηάε νεῦρα 
δι άϊα στῶν σοζοσῶν καὶ ἀκοντιστῶν Ὀ6- 
Π6 ἸυπΡΆΠΙΟαΥΓ σοσδΌ.]ο ὠκροβολίσεις ς 
αἴ νεῖὸ νοοδῦι]ο ὠκροπόλεις (οοἰαἴα 
πὶ ρίδηθ ο(ἱοία, ἰίᾶᾳυῃθ8 ἱπερίᾶ. 
Οοπίτα ΡοΩ͂ νἱέϊοτγπι τη ΠΊοΥαγα δα - 
μὰς νεϊ!4ις|}1| 0 π65 Ποήαπὶ σοοτοὶίαϑ, 
[οτὶρίοτί5 εἰ ογάϊηοτη τογὰπὶ ἱπερίε 
τατΌδητ5 εἰ οταῖ οὶ ρσγαάδι τ ἴῃ - 
οτείοθητὶβ νἱ πῇ ἰσηπογδητ9. ἈΠεπιηὰ8 
τη τ] Π} 5 σαπ Ρτίογα σοπηραγατὶ 
π0}}Δ εἰ σοποϊηηϊίαβ ἴῃ δροδοῇ : 
οοπίτα ἰῃερία τερεια ταῦ νεῦρα οὗτοι 
ἔρχονται, ροί αυ8 τηστο ἐχρεέϊεβ 
εἃ, 4.085 Ορροπαᾶπίαυτγ ῥγίοτι 5. [1η- 
ερίε εἰἰατὶ ἀπο ἀείποερβ ρεγίοηϊ εχ- 
οτἀϊαπίαγ δῸὺῸ ἔσειτα, σαηὶ Πυάϊοίε 
Χεπορῆοη ογατοπεπ νᾶτίατγα εἰ 16- 
ἔχοτὶς τοοάϊο οσσυγγογο (οεαῖ. [Πὲ 
Ὀτανιίεγ αἰοδπι, απὸ ἤδο πηᾶποᾶἃ οἕ 
ἃ διαγηπηδίϊοο τυγρίτεγ ᾿ητογρο δία, 
Ῥοβαμδπι 6 ἰοσο ίᾳο πτοία ν|τ1 Ρ}1-- 
τὰ σοπίταχογαηΐῖ. ψυά!σεηϊ ρογίτογαϑ, 
8 Πθο [ἃ σατῇ ρῥτογ 5 Ἰαπέϊα τηε- 
Ἰὰ5 σοῖτα νἱἀεαηίαγ! ἥν τσοτε νίκην 
ἐκτήσαντο ἐκκόψαντες τῶν τοξοτῶν καὶ 
ἀκοντιστῶν τὰς ὠκροβολίσεις, καὶ ἄλλοι 

ὅμοιοι τούτοις τσολλαπλάσιοι. ϑοι!σεῖ 

τς σα] πὶ οἱ ἃπὶς ἄλλοι ἐχ ϑίερπα- 
ηἶδηα Ῥοϊετίοσε οὰπὶ Ηυτςτοῇὶπίοπο 
τερβίςθγαης νἱτὶ ἀοέϊι, φαεῖ ΠἰΌγῚ τοὸ- 
ἸΙΖαὶ οὔγπαϑ γεδεια5 οπιιτταης: ΑἸίοσς- 
Πηὰ5 νεῖο ἄλλοι περ] εχίζ. 
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Δο τὰ ς ςε " Ν ὮΝ 7 δ ο - 

δὲ ὠσστερ ουτοι ὁπλισώμενοι τοὺς πεζοὺς τότε ἐνίκων, νυν 
ε ς ε -Ὁῃ » " ᾿ Ν Ν 

οὕτω καὶ οἱ ἱππεῖς αὐτῶν παρεσκευασμένοι πρὸς τοὺς 

ἱππέας προσέρχονται" καὶ τὼ μὲν τόζα καὶ ἀκόντια 

ἀποδεδοκιμάκωσι, τσωλτὸν δὲ ἕν ἰσιχυρὸν ἕκαστος λαβὼν, 

προσελαύνειν διανενόητωι, ὡς ἐκ χειρὸς τὴν μώχῆν ποιησό- 

17) μένος" ἔτι δὲ ὥρματω ἔρχεταί, ἃ οὐχ, οὕτως ἑστήξεται 

ὥσπερ πρόσθεν ὠποστρωῷεντα ὥσπερ εἰς φυγὴν, ὠλλ᾽ 

οἱ τε ἵπποι εἰσὶ κατατεϑωρωκισμένοι οἱ ἐν τοῖς ἅρμασιν, 

δ, τε ἡνίοχοι ἐν τυύργοις ἑστᾶσι ξυλίνοις, τὰ ὑπερέχοντω 

ὥπαντω συνεστεγασμένοι ϑώραξι καὶ κρώνεσι" δρέπανω 
»Ἅμν ΄»-Ὃὦ »7΄ ᾽7ὕ ΕῚ “΄Ὁ΄» Ν 

τε σιδηρα περὶ τοις ἄξοσι τροσήρμοστοι, ὡς ἐλωντες κωὶ 
᾿τὴ ΣᾺΝ ᾽ ᾿ς ἥ »“" » 7 ει ἂς δ» ἢ 

᾿ιϑοῦτοι εὐθὺς εἰς τὰς τάξεις των ενωντίων᾽ πρὸς δὶ ετί 
΄ Ψ » 5 » τ {ἢ »" - ͵΄ δ, 

κωμηλοι εἰσὶν ὠὐτοις, εῷ ὧν προσελωσιν, ὧν μίων ἐκώ- 
ς Ἧ “ » δ " 7 ΓΤ 93) Ν ͵7 

στήν εκωτὸν ἱπποι οὐκ ὧν ἀνωσχροιντο ἰδόντες" ἔτι δὲ σύρ- 

ους ἔχοντες τροσίωσιν, ἀφ᾽ ὡν τοῖς μὲν αὑτῶν ἀρήξου-- χ ὃ ᾽ Μ 6 
.:ν Ν Ἵ 7ὔ » ΑΚ ἃ Ἢ Λ 

σιν, ἡμῶς δὲ βάλλοντες κωλύσουσιν ἐν τω ἰσοπέδω μω- 

το χεσθαι εἰ δὴ ταῦτω ἡγγελλέ τις ὑμῖν ἐν τῶς πολε- 
Ζ , « »“» 7 2. Ἄχ 2 ͵ ἝΤΗΥ ἅ 

μβίοις οντῶ, οἱ νυν φοβούμενοι τί ὧν ἐποιήσατε ; οπότε 

ἀεϊπάἀς τοροσήλωται Βαδεπῇβ εἰ ΑἸτοτῖ, 16. τσαρεσκευασμένοι} δ πτὶπᾶ σαρα- 
1 θεγ. σκευασάμενοις αοα ρτροδάεπτὶ ὁσ'λισά- 

(κενοί σοηρταϊς, ἀεῖηάς ὠκονσίδια Βα- 
ἀεπῇϑ οἱ ΑἸτοτί, 

τυαλτὸν)] σαε!]ῖ, τὸ τσαλτόν. εχ εο- 
ἄδαι εἰ ΡΠ] ΕΙΡΏΟ ἰσχυρὸν ρτΟ σοπηρᾶ- 
γαῖϊνο ἀεδάϊ. [ηΐτα εξ ἀθ ἢϊ5. ἱρῆς 
δααϊθ5 νἱϊ. 1,2. τταλτῷ κρανείνῳ ἕνὶ 
ἕκαστος, ἴῃ Ουο!, ἕν οοττγεέϊοτγ ἰπίε- 
γαϊς οτη!ῆϊι πη. 

17. ἑστήξετα!)] Βτοάεριβ ἑστήσεται 
Ἰερὶ πιαϊαίς. 

ἀποστραφέντα] Ἐχ Ουεῖξ. ἀπεσσραμ- 
μένα ὥσσερ ἀραῖς Ζειαπε : ἅπ66 (] ΤῈ 
ὥσπερ ῬΓῸ ὡς ΤΕΓΙΠΪ : δητ ᾳαδιη τα- 
νοσᾶν! Ν  εἴκα. [)6 (επία νεγθογατα 
νί4ε δηποίαία ἔαρτα δά νὶ. 1, 30. 

οἱ “ἐν τοῖς} Αττὶοαϊαπι οἱ οπχἰτταηξ 
Ἑάαά. ρτ. εὐ Αἰεογῇ, δάαὶ γυίῃι Βτο- 
ἄτας. ἀείηπάε ὑπάρχοντα ϑίορπδηαβ8 
ποίσίο ἀπάς πηεπηοτγδῖ. 

ποιρὶ τοῖς) Ἑαά. ργ. ΑἰἸίοσῇ, τυρός, 
Ουπὶ ϑέςρμαπο ἴδοϊς Βοα]. εἰ (πεῖς 

ἐλῶντες:)] Οαεϊ]ῇ, ἑλόντες, Βτοάδοας 
ἐλάσωντες (νο]αῖς ἐλάσοντε:) Ρτοῦδθαϊ, 
Ὡς (δηἰὰ νἱάθ δὰ νὶ. 1, 30. (οτὶρίδᾶ, 
Ρτοχίτηδ νετθα δρέπανά τε----τσροσήρ- 
μόσται, ΄αυλῇ ρΡαγθηϊμεῆη ἰηΐεγα ες 
Χεπορῆοη, [ὉΡ] 6 ἢ 5 ἐλῶντες ---ἐνων- 
τίων. αὰϑ συπὶ ρεοδάδητθις. δ σε 
ἡνίοχοι---ικράνεσι της ἃπηϊος σοδαηΐ, 

τερυρηδηΐ οοπίτγα ραγεηϊῃθῇ, 
τὃ, ἑκάστην) Οἷς δὰ νὶϊ. 1.) 27. Ης- 

τοάοιϊ 1. ὅο. δὲ ΖΕ] αὶ Ὦ, ἃ. 1ἱ. 36. 
Ιπ σπε!ῇ. ἀείπας ἀν ἀεοῖ. 

ἡμᾶς δὲ] ἤος εχ ΡὨΠΕΙρο Ρῥτὸ 
ὑμᾶς ἀεάϊε Ζευαπε: ρᾶυϊο ἃπίεᾶ μὲν 
ἑαυτῶν ΔἸιοτῇ, μαθετ, 

ἐν σῷ! ἔχ Βιοάφὶ ᾿ἰὈτῖ5 εε σαεῖξ, 
σοῖς ἐν σῷ ἀξάϊῖ Ζευπα. : 

19. εἰ δὴ} Μαῖε 1υπεῖπα εἰ ΑἸιοτέ. 
δὴ οπυτταηί, ἀεϊπάς. ὠπήψγγειλέ τις 
ἡμῖν πο], ὑμῶν ταὶς ᾿αῃτίηα. 
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ἀπαγγελλομένων, ὅτι Κροῖσος μὲν ἡρητῶι τόῖς πολεμίοις 

στρωτηγὸς, ὃς τοσούτω Σύρων κακίων ἐγένετο, ὅσῳ Σύροι 

ἐν μώχη ἡττηθέντες ἔφυγον, Κροῖσος δὲ ἰδὼν ἡττημένους, μὲν μωχ' γ β μ 
᾽ ω 49 7 »ο»-» 7 δ᾽ “4 "ὔ ἀντὶ τοῦ ἀρήγειν τοῖς συμμάχοις, φεύγων ᾧχετο. ᾿Ἐπει- 20 

᾽ ͵ .“ » Ν « τή 

τῶ δὲ διωγγέλλετωι δήπου, ὅτι αὐτοὶ μὲν οἱ πολέμιοι 
2 ε Ν ε »“"» ΝΜ, " 7 Ε ἣ, 

ουχ, ἐκῶνοὶ ἥγουντῶι ἡμῖν εἰνῶι μάχεσϑαι, ὥλλους δὲ 
»-- ε 3, ΄ ς »ῃ ὃς 3 

μισϑοῦνται, ὡς ὥμεινον μωχουμενους ὑπὲρ σῴων, ἡ αυ- 
Ζ 5 Δ᾽ Ν »ὝὟ Ἂ » 37 δι »“ 

τοῖϊ: ΤΕΣ προ τισὶ ταυτῶ μὲν τοιωυτῶν οντῶ δεινὰ, δοκέι 

εἶναι, τὼ δὲ ἡ ἡμέτερα ᾧαυλα, τούτους ἐγώ Φημι χρῆναι, 

Ἢ" Ὁ ἄνδρες, ἀφεῖναι εἰς τοὺς ἐναντίους" τοολὺ γὰρ ἐκέι ὄντες 

πλείω ὧν ἡμᾶς ἢ παρόντες ὠφελοῖεν. 
9 Ν “» “ ς “ Ἂν ἐν 4 « 
Ἐπεὶ δὲ ταῦτω εἶπεν ὁ Κυρος, ἀνέστη Χρυσάντας ὁ ι 

Πέρσης, καὶ ἔλεξεν ὡδε Ὦ Κῦρε, μὴ ϑαύμας, εἰ τινες 

ἐσκυϑρώπασαν, ἀκούσαντες τῶν ἀγγελλομένων" οὐ γὰρ 

Φοβηϑέντες οὕτω διετέθησαν, ἀλλ᾽ ἀχϑεσθῶτες" ὥσπερ 

γε, ἔφη, εἰ τινῶν βουλομένων τε καὶ οἰομένων ἤδη ὠρι- 

στήσειν, ἐξωγγελϑείη τι ἔργον, ὃ ἀνάγκη εἴη πρὸ τοῦ 
" 2 3 ᾿ ἡ δῶ ἿΝ ᾿ « 7) »Ὁ 

ὠρίστου ἐξεργάσασθαι, οὐδεὶς ὧν, οἰμωι, ἡσθείη τοῦτο 
Ε] Ν᾿ “ Ἕ δ 4 ων Ψ 3.5 7 

ὡὐκουσῶς" οὑτῶ τοίνυν Κωι ἡμεῖς, ἤδη οἰόμενοι πλουτήσειν, 

ἀπαγγελλομένων) Οαε]ῇ, ἀεῖποερβ 
δάάϊε ὑμῖν, εἰ ρεῦριῖ σῶν τσολεμίων 
σαρατηγὸς, αἴ ῬΠΠΕΙΡΏΙ εἰ Βτοάεεὶ 11- 
Ὀγι. Οτατοπηεπῃ ρεπάδπιεπι εἰ ἰηΐο- 
Ἰεπίῖβ. ργθ οι !τὴ εἢδ τεξὶα πηοπαϊὶ 
γνεῖκε. [πιεῖ ]Π9 6 σοσοῦσον φοβεῖσθε. 
ϑεά ἰοσιβ εἢ νιοἱ5 εἰ τηδησα8. 
ὁπότε νι ἀξία οτὰ Π ΟΧ τότε, ΟΙ  Πὶ 

[οτίε ῬγοοοἀἜπεθι5 ἴἴὰ Ἰαηπέϊο: τί 
“τοσ᾽ ἄν ἐποιήσατε : Ῥειβάτη Καί σοι 

ἐσαγγέλλεται ἡμῖν, ὅτι Κροῖσος εἴσ. 

ἡστημένου:) (εξ, συνησαημένους. 
ϑυγΠι πὶ Αἰντι!, ἀθ φαϊθὰβ ἵν. 2, 

τ. 
: 20. ἔπεσα δὲ] Θεέ, δάάϊε δὴ, 
αὐυοά ΟὟ (δηπεπβ δήσου ἱπιρτοῦαν! 
Ζευπα. χηϊῃὶ δήπον Ἰοσαπιὶ Δ] Π ΠῚ 
οσσυραῆξ νἱάεϊαγ. ἀεῖπάςε ὑμῖν εἶναι 
Οαεϊξ, ἐκ αὺο εἰ ΡΒΪΕΙρῃο μα χουμέ- 
νους γεξϊε τεσθρῖς Ζειπε ; δητὶααυτῇ 
μαχομένους τανοορᾶνὶξ ΥΥ εἰΊΚα. 

σοιαῦτω ὄντα δεινὰ [τὰ σὰ πὶ Βτοάροὶ 
1ἰῦτο εἰ ϑιερῃαπίαπα σε], εἰ ΑἸτοτί. 
σαῦτα μὲν δοκεῖ τοιαῦτα δεινὰ ἘΠ4. ργ, 
ἀεϊπάς σούσοις Εαα, ργ. σοιγεχίς Βτο- 
ἄδθιι5. 

ἐναντίους  ΑἸτοτΙ, ττολεμίους. ἀοϊη ἦς 
“ρολλοὶ (ε]. αχ αὰὸ εὐ ΡΠ] εῖρθο 
οτάϊπατὴ νυ ]ράγεπι ὠφελοῖεν ἢ παρόντες 
τηυτανὶ. ΪΙ͂ῃ (σπε]ξ. ἄν οὐ! Π π οοΓ- 
Ιεξϊοτῦ [αρρίενίε. 

2ι. ἐπεὶ δὲ] Εχ Ομεϊέ, δὲ αὐ ἀἴταιη, 
ηαοά Γὰαίετγας 1.π|ὶ Βτοάοραϑ. 

μὴ ϑαύμ.) ΑἸτοτί, ἔφη, μὴ 9. 
ἔφη] Βτοάξθαβ ὥσπερ γε ἔφυν σοττῖρα- 

θαΐ, μή φμιάοηη (οἰεί, Ἰητετργείαϊι5. 
οἰομένων) Ουοϊξ. σε δάάϊε. ἀείποερβ 

οὐδεὶς δ᾽ ἄν Βοάϊ. ΄συξ6 Τρία εγᾶς δ81ε- 
Ῥῃαπὶ οοηϊοξζαγα αὖ Ηαυτοπίηΐ. τὸ- 
οερίϑ. ἀκούσας σοῦσο (ἸΕΪξ, ΔΙιοτ, 
ταῦτα ΟΧρταῆϊί ἀχνα μὰ 

-.«ασα..-....... 

“ἌἘοΎου τ τα 

-αοτ.ὙὉ΄ τπατεσ᾿ χ’΄-“ .«--» 



3464 ΟΥ̓ΕΙ ὈΙΒΘΟΙΡΙΙΝΑ͂ ΄; 

ΟΣ ΚΝ ΑΝ, . δ ὡζ αν ἊΝ “Ὁ 7 
ἐπεὶ ἠκουσῶμεν, ὁοτί ἐστί τι λοίπὸν εργον, ὁ δεὶ ἐξεργώ- 

" » 7 ᾿ 

σασϑαι, συνεσκυϑρωπάσωμεν, οὐ φοβούμενοι, ἀλλὼ 
“- ΕΝ ᾿΄ Ἃς, » Ά 

22 πεποιήσϑωι ἂν δὴ καὶ τοῦτο βουλόμενοι. 
Ψ Ν 3 Ν ΞῚ 2 Ρ ΟῚ Ψ, ε΄ »"5΄Ὃ 

ἐπειδὴ οὐ περὶ Συρίως μόνον ἀγωνιούμεϑω, οπσου σίτος 
νς νὰ Ζ, Χ Ν Χ 7 ε 3 

πολὺς καὶ πρόβατα ἐστι, καὶ φοίνικες οἱ κωρποῷόροι, 
2 δ ς )ὔ 9 Ν. Ἂ οΥ ἊΝ ἝΒ} 

ἀλλὰ καὶ περὶ Λυδίας, ἔνϑα πολὺς μὲν οἶνος, πολλὼ 
Δ ΠΣ ΝΎΝΝΝ 7 ᾿ δὲ σύκα, πολὺ δὲ ἔλαιον, ϑώλαττα, δὲ προσκλύζει, κωϑ᾽ 

δ 7 ᾽} ἈΝ ε κιλ 3 ΝνἝ “Ὁ 

ἥν πλείω ἐρχετῶι, ἡ ὁσῶώ τίς εωρῶώκεν, ἀγωαϑὼ, τῶυτοῦ, 
39} » Ψ 5. » 7 3 Ν γεω ε 

εῷη, εννοούμενοι, οὐκετι ὠχϑόμεϑω, ὠὡλλὼ ϑαῤῥοῦμεν ως 
« κ΄“ Υ »Ὺ»ὉὋ ΕῚ ΝΜ“ 

μώλιστα, ἵνω ϑῶττον καὶ τούτων τῶν Λυδίων ἀγωϑθῶν 
᾽ 7 ε Δ Ψ“Μ Ὧ ς Ν᾿ Ψ 

ἀπολαύσωμεν. Ὁ μὲν οὕτως εἶπεν οἱ δὲ σύμμαχοι 
7) -“ Ἵ ὯΝ ΄ ἈΜ Ρον ὙΒῚΝ 

πάντες ἥσθησαν τε τῷ λόγῳ καὶ ἐπήνεσαν. 
Ν Ν ν ε “» ΄ 7 »-»- 

23 Καὶ μεν δὴ, ἔφη ὁ Κυρος, ἄνδρες, δοκεὶ μοι καὶ 
Τεοτγεία ἐχ- » Ζ δ. παρα, ραϑτ νοῦν ς Ἀπ “ Ν ὅς 
ροδιίοης ἱέγω ἐπ᾿ αὐτοὺς ὡς τώχιστα᾽ ἵνώ πρῶτον μὲν αὐτοὺς 
{τι {1 ΠῚ Γαΐ- 7 9 7 ὮΝ Ψ « Γαλ χ α" 7 

Δ δ αι φϑάσωμεν ἀφικόμενοι, ἢν δυνώμεθα, ὅπου τὼ ἐπιτήδειω 
ς δαϊοιῖῖ σ ΣΕ ΟΝ ᾿β " Δ ν τεν ἈΝ -“ - 

τ τόδυς, Φὐτοις συλλέγεται" ἐπειτῶ δὲ ὅσω ὧν ϑᾶττον ἰωμεν, 
4υϊθὰ5 ρτθ- 7 7, ν Ν ὕ Ὁ» ἘΣ " 
ἀραονο, Τοσούτω μείω μὲν τῶ παρόντω αὐτοῖς εὑρήσομεν, πλείω 
τοῖα δ μεμα νῶν ἀϑλνιν ἢ 3 Ν Ν ὑρεὴ ἌΣ ον, 

ΕἸΣ ἐπ ΘΚ ὸ δὲ τῶ ὠποντῶ. ἔγω μεν δὴ οὕτω λεγω" εἰ δέ τις ἄλ- 
εἴτε ᾿πᾶτυ- 

᾿Αλλῷ γὰρ. 

ἕχυς δα ἴἰοτ. 

σι λοισὸν)] Οὐε! ἢ, ἐστὶ σερίλοιπον, 
σοτγτεέϊου τὰ πε σι ΡΟΙ͂ ἐστὶ ἱπίδτγαϊ : 
τοεοίλοιπον ΘἴίΑ τ ΤηᾶΥΡῸ Θίορῃ. 

22. ἐπειδὴ) [τὰ ῥτὸ ἐπεὶ εχ Ουε}. 
Ζευπα. Ὁ 

ϑαῤῥοῦμεν) 1απτ. ἀλλά γε ϑαῤῥοῦντες 
ὡς τάχιστα--εκαὶ τῶν Λυδίων, αἱ ΑἹἸ- 

ἰοτῇ. πΠΠ φαοά Πα γε οὐλῖττῖῖ. (σὰ εἰ, 
ἐλλὰ ϑαῤῥῶμεν ὡς τάχιστα ἵνω----ἶσο- 
λαύωμεν. (ἃ σοτταέϊυτη ϑαῤῥοῦμεν. 
Ετίᾶπὶ Αἰά. ὡς σάχιστα. Βτοάξριις 
ϑαῤῥοῦμεν ὡς μάλιστα εχ ᾿ἰὈτὶ5. ρΡοίαϊε 
{αἷς. ΜΙΠῚ πιᾶρὶβ ρ᾽δοασγεῖ ἰοῦ, [τὰ 
(οτὶρῖα5 ϑαῤῥοῦμεν, ὡς τάχιστα καὶ 
πούτων τῶν Λυδίων ἀγαθῶν ἀσολαυσό- 
μένοι. τὰ ετίδιη ΟὔΡῸ ἰδέϊιοηβ. ὡς 
τ«άχισσω Δρρᾶτεϊ. 

Αὐδίων)] Λυδίας Ῥοτίᾳ58 πτηδ]εθαί : 
{εὰ (ογπγὰ Αὐδία ἀγορὰ εξ ἱ. 5, 6. 

23. Καὶ μὲν δὴ] [η πος εἴ οπιῃϊθὰβ 
Πα] Όὰ 5 Ἰοσὶβ. ΟΌΪ καὶ Ἰυπέϊα πὶ τα- 
Ῥογίταῦ ραγιῖς}}5 μὲν δὰ) σοι θη ἀὰ πὶ 

» ΩΣ 5» ᾽ “" ἘΌΝ πρὶ ἈΠ πὰ 

λως πὼς γίγνωσκει ἡ ἀσῷωλεστερον εἰνῶϊ! ἡ βρούον ἥμιν, 

σεηίεδαί μὲν δὴ ΕἸἰίοῃετα5 δὰ ΖΕ (ΟΠ ϊ- 
πἰβ. αἶα], 1.12. Ι͂Ὼ τρίο αυϊάεπι [110 
ΖΕ ΓΟΠΙπὶς ἴοσο ναϊραίατη καὶ μὲν δὴ 
τυλείστου ἄν ἦν ἀξία, ἐχ Ὧδο τερυϊα 
ναὶ ορὶ πίοπα [4 σοιγαχὶς νἱγ ἀοέϊαϑ, 
δ {επίεπια καὶ μέντοι ροπυ]αθαΐ ς 
ααοά υὐὶ Ἰερίταγ ἀϊ4}). 11, 16. Ροιὰβ 
καὶ μὲν δὴ ὨαὈεπαμπΊ εγαῖ. Ηοο ἰοσο 
181] ἰπίοϊεης ᾿θέϊοτγὶ δοοιϊάδε, ἢ 71ὰπ- 
Χατῖς νετῦᾷ ἰτᾷ : καὶ ἐμοὶ μὲν δὴ δοκεῖ 
καὶ ὡς τάχιστα ἰέναι εἴς. 

καὶ ἰέναι!) Νοπ (οΐμηα σονέγα ἤομῆᾶες 
ῥγοβοιςεπάπρι ταὶ, μὲ σοῦὶς, τάφων, 
Μα εἴανι φμαῦ ῥοΐεμὲ ΚῈΥΣ σοίθνν 16 
2γοβοϊξοπαάπηι, Ιδιταγ Ἰυαπεε καὶ ὡς 
ταχισζα ἑενᾶ!ι, 

ὅσῳ ἄν] Ουεϊξ, ἄν οπιῖπε; ἰάδπι 
ϑᾶσσον---- τοσούτῳ μοειούμενα τὰ---εὑρή- 
σόομεν αὐσοῖς, Ἐκτίαπι ᾿ἰἰ τὶ Βτγοά δὶ μει-- 
ούμενα φτορίεγεδηΐ. 

24. ἄλλως τσως}] Οπεῖξ, ἄλλη τῦῊ, 
(ξα ἀεοϊμάς οοττγοέϊαπι ; {Π|4 πὶ ἰεξτῖο- 



ΤΠΒΕᾺ ΥἹ. ΟΑΡ. 11. 2ὅς 
΄ Ὰ ᾿ 

διδασκέτω. ᾿Ἐπεὶ δὲ συνηγόρευον μὲν πολλοὶ, ὡς χρεῶν 
33) « 7 7 3 ἊΣ » τῇ 

εἴη, ὁτιτώχιστω τορεύεσϑιωι ἐπὶ τοὺς τυολεμίους, ἀντέ- 
: Ἶ ΕῚ ΕῚ 7 Ν « "“7ἦ΄ 7 ͵΄ὕ͵ 

λεγε δὲ οὐδεὶς, ἐκ τούτου δῊ ὁ Κυρος ἡρχέτο λόγου τοι- 

οὔδε. ι 

“4 ὃ 7 « Ν ΝΥ δ Ν ΨΨ 

Ανόρες ξύμμαχοι, ὧι μεν ψυχαὶ καὶ τῷ σωματῶ 25 
Ν ἊἮἯἪἢ ᾿Ὧϑ ͵ ο“» ΕἸ -»" .ς »" Ἂς 

Χαώι τῷ ὁπλώ, οἷς δεήσει χρήσϑαι, ες ολλου ἡμῖν συν 
9 ἴω ἐς Α -»“ δὲ ΩΝ, “᾽ν δεὶ ᾽ ἃς “δὲ 

ε τοωρεσκεύασται" γὺν θὲ τῶ ἐπιτηθειοῶ Θει εἰς τήν οΘον 
7 5 "»" ἘΠ μὰ ς 

συσκευάζεσθαι αὐτοῖς τε ἡμῖν, καὶ ὁπόσοις τετρώποσι 
᾿ 9 Ν -“ ΕΝ ἦὖ « “ Π ΙΝ ᾿ 

χρωμενῖα, μή μέειον ἡ εἰκοσὶν ἡμέρων. Ἐγω γαρ λο- 
7 ς ) ὮΝ ς ΄“ 

γιζόμενος εὑρίσκω, τολειόνων ἢ τοεντεκαίδεκα ἡμερῶν 
2 ων ς 2 τὴς ς “Ὕ ᾽ - 

ἐσομένην ὁδὸν, ἐν ἢ οὐδὲν εὑρήσομεν τῶν ἐπιτηδείων" ἀνε- 
η . ἐν Ν ς Ἄν. Ἑ » ν ᾿ ἄν ον ,Ν ᾿ 

σκευώσται γώρ, τῶ μεν υῷ ἡμῶν, τῷ δὲ ὑπὸ τῶν τολε- 
7 .“ 5 7 Ἅ ἊΝ »“," λ 

μίων, ὅσα ἠδύναντο. Συσκευάξζεσθαι οὖν χρὴ σίτον μεν 26 
« ᾿᾿ " 3 ᾿ς 7 3 Ψ 4 »- 

ἱκανόν" (ἄνευ γὰρ τούτου οὔτε μάχεσθαι, οὔτε ζῆν δυ- 
7 ΕΝ ΩΡ οὴ ο“ ὕ, “" Χ .“ 

ναίμεϑα ὡνῚ οἶνον δὲ τοσοῦτον ἕκώστον ἔχειν χρή, ὁσὸος 
ς Ν » 2 7 εν -ἄ γδε." ς -“, Ὡς δὴ 

ἱκανὸς ἔσται εἐϑίσαι ἡμως ὠὐτοὺυς ὑδοοποτεϊν" πολλή γάρ 
3 “ᾧ « “,Ὸ» 2 ὲ ΡΝ 7ὔ ῥεν Ὕ 

ἐστι τῆς ὁδὸου ἄοινος, εἰς ἣν, οὐδ᾽ ἂν πάνυ ττολὺν οἶνον 
΄ ΄ ε εὐ Δυν ͵7 27) 

συσκευωσώμεϊα, διαρκέσει. Ὡς οὖν μῆ ἐξαπίνης ονοινοι 27 
φ' ἴν φ᾿ Ν ο 2 

γενόμενοι νοσημῶσι τεριπίπτωμεν, ὡδὲ χρὴ τσοιεῖιν" επὶ 
ᾺἋ εἰν 75 “Ἢ ΟΝ 3 ΄ 7, ΤΡ) " “Ἢ 

μὲν τῶ σίτω νυν εὐθὺς ἀρχώμεθα τίνειν υϑωρ᾽ τοῦτο 

ΠεπῚ δπηοίανι!ς εἴϊα πῇ ΠΊΑΙΡῸ ϑιΕΡἢ. 
εἴ [μροποὶϊ. 

25. δεήσε] (Ουε!ῇ, δεήσοι ἀείποερ8 
Ῥοῆ μεῖον ἐχ ᾿ἰὈτὶ5 Βτοάφοι εἰ (συο! , 
φὰπὶ Ζεμπίο ἤ ἰηίετγαὶ. 

ταλειόνων] [τὰ σοττὶρ! }υ{Πἰ Βτοάεθις 
Ταπτίτιδε, Τἴπρτ. εἰ Οαε!ῇ, τολέον ὄν. 
Ἑοτῖε οἱϊπῇ ἢ. 1. τυλεῖον ἢ ἴαϊτ (οτὶ- 
Ῥίυτη, οὐ Δηῖεᾶ μεῖον ἢ ῬΓῸ μεειόνων. 

ἀνεσκεύασταῇ Νοίϊες Απαῦ. νἱ. 2» 
Ὁ. σὴν ἀγορὰν εἴσω ὠνεσκεύασαν. ϑ]- 
ἀὰ5 σοξηδίυτῃ ὠποσκενάξειν ρεῖ ἀπόοτι- 
Θεῖν Ἰητεγρτεϊδϊατγ. 

ἠδύναντο] (σαεἰῇ, ῥτο ἐδύν. ἀεθεϑ. 
26. οὖν χρὴ] (ταεἰξ, χρὴ φοῆ ἱκανὸν 

τεροηΐϊῖ ἢ ϑυϊάας νεγθαπιὶ συσκευάξε- 
σϑαι ἰπτετρτγείδίασ ἐπιφέρειν. 

δυναίμεθ᾽ ἂν} 1τὰ σατηῃ ΑἸάϊπα Οαε], 
εἴ ΑἸτοτγῇ, ἄν ογαῖῆι Τυπτηδ. 

ἕκαστον ἔχειν χρὴ) Ηΐϊς νειθοτυγα 

ογάο ταϊῃὶ σοποϊ ΠΟΥ νῇ8 νυ ]ρατὶ 
χοὴ ἔχειν ἕκασπσον ἀεθεῖατ Οπε]ξ, 

ὅσος ἱκανὸς ἔσται) ἴϊὰ ΑἸάϊηα, Οὐ ε]Ὁ, 
εἴ ϑυϊάδϑ ουπὶ ϑιδΡἢ. ὅσον ἱκανὸν ΤᾺ Π- 

τἶπα, ἐν ὅσῳ ἱκανὸν ἔστω, Βαβἀεηῇς ]1]- 
Ὀετ, ἐν ὅσῳ ἱκανόν ἐστιν ΑἸτοτ. Ετίαπι 
ϑυϊ448 ἴοσο ἴαρτα Ἰἰαπμάδῖο ἐστὶν Ρτεο- 
τεγεαηαε ὑμᾶς μαδεῖ. 

ἡμᾶς αὐτοὺς] ΜΙΏΙ αὐτοὺς ἀν ρ]ϊος- 

Ὅαῖ: πες εηὶπὶ πάθετε νἱάδταγ ρῥτο- 
ΠοΟΙΊςη Ῥεγίοηδπ), Οἱ Ορροπᾶζαγ, 

γάρ ἐστι] ῬΠΙεὶ. Ουε!ῇ. ΑἸιτοτῇ. 
ἔσται. ἀεϊποερβ διαρκέσεις ΑἸάϊπα, ἱπ 
40 νεγατῃ διαρκέσειε Ἰᾶῖοτε Ραῖο. 

27. νοσήμασι!) 1ἴὰ οὰπὶ ΡὨ]εΙρῆο 
Οαεὶξ, ῥτὸ νοσήματι, Ρτοθδηῖα εἰϊὰπὶ 
ΕΠΌΠετο. Ιοουπὶ Ηϊρροογαῖῖς Α- 
ῬΠῃοιίπηοτατη 11. 51. εἰ Οε)ῇ 1. 3: ἀς 
Γ᾿ τ ΠθεῈ σοὶ δὲ νἱέϊαβ. τη ται οηΐϑ 
ποχᾷ οοτηρδτγαιαηΐ Ἰπτετρτςεῖςϑ. 
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τ “»" 3 .- Ἂς 

28 γὰρ ἤδὴ «σοιοῦντες οὐ πολὺ μετωβαλουμεν. Καὶ γῶρ 
ε » »“6ο ς Τα ἣν Ν ϊ 

ὅστις ἀλφιτοσιτεῖ, ὕδατι μεμιγμένην ἀεὶ τήν μάζαν 

ἐσθίει" καὶ ὕστις ὠρτοσΊτεϊ, ὕδατι δεδευμιένον τὸν ἄρτον" 

καὶ τὰ ἐφθὰ δὲ τώντα μεθ ὕδωτος τὰ λεστω ἐσκεύ- 

ἄσταί. 
Ἂς δ Ν -" 3 μΥ 2 ͵ 5. ΝᾺ 

Μετγὼ δὲ τὸν σῖτον εἰ οἶνον ἐπιπίνοιμεν, οὐδὲν 
“ 9 ς Ν ΕΣ 7 δὲ Ν 

20 μεῖον ἐχουσῶ ἡ ψυχὴ ὠνωπαύσετωι. Ἐπείιτὼ ὅὲ Χωὶι 

τοῦ μετὰ τὸ δεῖπνον ἀφαιρεῖν χρὴ, ἐστ᾽ ἂν λάϑωμεν 
ς Ὰ ᾿ς ς Ὺ“ΟΝ ᾿ Ν᾿ 7 

ὑδροπότωι γενόμενοι. Η γῶρ κωτῶ μικρὸν παράλλαξις 

πασῶν τσοιέϊ φύσιν ὑποφέρειν τὰς μεταβολάς" διδάσκει 
δὲ Ἀπ Ἐ 5 Ἂς » Ἶς ς "-»" Ἂς ἃς 9, - 

Οε Χώϊι ο εος, α,τουγων ἡμῶς κῶτον μ κρθον ες τε τοῦ 

» " ἣ .... “3 2 ἧς: ᾿ ᾽ ἴω 

χειμῶνος εἰς τὸ ἀνέχεσθαι ἰσχυρὼ ϑάλπη, καὶ ἐκ τοὺ 

Θάλπους εἰς τὸν ἰσχυρὸν χειμῶνα" ὃν χρὴ μιμουμένους, 

εἰς ὃ δέ! ελϑέν, τροειϑισμένους ἡμῶς ἀφικνεῖσϑ᾽ αι. 
δ ὧδ Ὧν: ᾿4 Ν ἐδ ᾽ Ν..5 , 

430 Καὶ τὸ τῶν στρωμάτων δὲ βάρος εἰς τῶν ἐπιτήδεια καταω- 
-“ - 3 ἦς » 37) 

δαπ. ανῶτε τῶ μὲν γὰρ ἐπ ,τήδειω τεριττευοντῶ ουκ ὠχρήη- 

8. καὶ ὅστις ἀρτόσιτεῖ}) ϑαϊάαβ ααἱ 
Ὦ, 1. τεῦ Ἰδυάανϊτ, ἴῃ ἀλφιτοσιτέω, ἐρ- 
ποσιτέω εἴ μᾶζα, Ὀϊς ὅστις δὲ ροίαἱϊζ, 
4υφ νυϊσαία ἀειεγῖοῦ εἰ Ἰεξεῖο ; πα} 1 
ςηἰπὶ εἢ Γεπιδπιίαγατη ορροῆτὶο, [εἀ 
εδάδπι σοτηραταῖο σοπτπααῖαγ. Ἃε- 
[γα ΠῚ Οαρπαίας ΟὈΐογν. δ τγίαγ. 1. 
29. ἀλητοσισεῖ [Οτ δὶ τηδ]εθαῖ, αὰοὸ 
τηαρὶς ψνεῦῦο ἀλφιτοσιτεῖ τείροπάε- 
0] 

τὰ τὐλεῖστα] ἴϊὰ εχ Ῥο]]υσε χ. 6. 
1. ἘΧΙΓΕΠΊΟ [ὈΤΙΡΙ ΡΓῸ στοῦ τυλείστου. 
Ιάεπι χ. τό. τὸ μέντοι ἥψηται ἐσκεύα- 
σσαι ἐν σῷ ἕκτῳ ΤΙαιδείας ἢ. 1. ἥψηται 
Ἰεξηε Γοτγίρίατι ν! ἀετατ. 

εἰ οἶνον ἐπισπίνοιμεεν}] 7 πτὶηᾶ ἐὰν οἶνον 
ἣν ἐπιπίνωμεν. αυᾶπὶ Ἰεξλίοπετῃ (αἰζα- 
᾿ῖο 'π ἐὰν οἶνον μὴ ἐσ πίνωρμεν τησϊανὶὶ 
ἐχ ΟἈπηεγατιῖ (εηῖεητα εἴ {οτρίατα 
"Βωαάεπῇ, ἐσισίνωμεν παθεῖ οτίατα πεἰ- 
[ετὉ. 

29. τὸ δεῖπνον] Οε], ατιϊουϊαπὶ 
τ. 

ἔστ᾽ ἄν λάϑωμεν] [τὰ συ πὶ Πηάτρῖπς 
Ουε!, εἰ Αἰτοτῆπο (ογρῆς Ζευπο, 
οὐπὶ δηῖεα ἕως εἴδει, λάϑωριεν εἴίατπα 
τλτρο (Οὐεἰξ, εὐ ΔΙτοτῆπας Ὠαδεῖ 
οὐτπὰ Βυάεπῇ, σαρύ. μάϑωμεν Ἔχρτεί- 
ὧς ΡΏΠΟΙΡΩΙ νεῖῆο οὑπὶ Βοαὶ, εἴ 

ΟΘυεϊῇ, φαοά 14πὶ οἷἴτη Ματεῖας τερὰ- 
αἀϊανὶτ. (Οείεγαση ἴῃ νεγὺϊβ ἔστ᾽ ὧν 
λάϑωμεν ἴῃηε αυϊάοσπη ἢρηιβοδτιο 
ἀϊαϊατγηιὶ αἱπι5, Γεἀ εἰἰᾶτὴ ἴῃ νεΓὉ]5 σοῦ 
μετὰ πὸ δεῖπνον (Οἱ {γποηγπιὰπὶ εἴ 
σῖπος) ἀφαιρεῖν πεῖς ποῖῖο πιαϊατοπὶβ 
Ῥαυ]ατὶ πὶ ἑαέϊε εἰ ἀϊ πιϊ πα τ Οἢ]5 : αὰ8- 
ΤΕ ΠΟῚ ΟΡὰβ εἵξ σοτγεξϊίομε ὟΥ εἰπκὶϊ 
ὅσον ἄν (ἰ. 6. καϑ' ὅσον ἀν) λάϑωμεν. 

σαράλλαξις] 1τὰ ᾿ἰδτὶ Βτοάφὶ, Βοαϊ, 
εἰ Ουε]ῇ. ὑπάλλαξις ϑιοῦεραϑ ; μετάλ- 
λαξις ἙΝ] ΙΙΟΠΕ5. ῥγιπηϑθ. Ψεγαπη δάᾶ- 
Ῥεῖ δυϊάδ5. 'ἰπ τοαρόλλαξις δἀπληῖο 
ὑπερφέρειν ἔρατίο. ἀείποερβ μετσαποιεῖ 
ΑἸτοτῇ. 

ἀπάγων ἡμᾶς] [ἴὰ ουπὶ ϑίοῦερο, 
Ουεϊῇ, διθρῆδηυβ εἰ Ζεαπε. ἀσαγα- 
γὼν 1ὰηϊ. ΑἸάϊπα, ΑἸτοτγῖ, ααοά ρῥτο- 
Ὀαπὶ νἱ τῇ εἰ ΕἸΙ͂Οἤετο δά ΨΥ] ]ογ. 
11. Ρ.. 274. ἤενμπι ἀμ ἀογγοη ἀδοεῖ 
φηοίψμοί αππὶ αἰεομγγμηΐ, ἐσπιροβαίες 
σείϊσμε πιμίαίίοτιες ῥαμίαλσπι {δηπιφιε 
αὔξεγέπς εἰ ψαπεία!! σογῥογὶς ποσὶ αα- 
“ηβέγαης, ΟΕ, Μεγηοτδῦ. ἵν. 3) 9. 

ἔκ σε σοῦ] Ουεϊῇ, ἐκ τοῦ χ.---ἴκ σε 
σοῦ ϑάλσους. ἀεϊηάς Ρῖοὸ δεῖ ἐλϑεῖν 
οὐπὶ ϑίοθεθο ψεπεῖο διελθεῖν Πᾶ- 
Ῥεῖ. 

30. χκαταδαπανᾶτι] 1τὰ ἐχ ΡὨΙεΪ. 

͵ 
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στῶ ἔσται" στρωμάτων δὲ ἐνδεηϑέντες μὴ δείσητε, ὡς 
ἌΝ: 

σϑὴς μέντοι ὅτω ἐστὶν ἀφϑονωτέρα τυωροῦσω, ππολλὼ καὶ 
ι 7) Ν Ἂ 

Οοψα δὲ χρή συνε- 31 

σκευάσϑαι, ὅσω ἐστὶν ὀξέω [ἐπιπλεῖστον,] καὶ δριμέα 

3 ς ΄ 7ὕ » Χ δ » Ν 5 Ὁ 

οὐχ, ἡδέως καϑευδήσετε' εἰ δὲ μὴ, ἐμὲ αἰτιᾶσϑθϑε. 

ὑγιαίνοντι καὶ κάμνοντι ἐπικουρεῖ. 

᾿ς ΎΝ " Υ͂ “Ὁ Ἂς ον ἘΝ Ὧν, 37 ΡΟΣ » 

ὅζουι ὠλμυρῶ ταυτῷ γῶρ ἔπι σιτὸν τε ὥγει κῶϊ ἐπίπλει- 
2 “ «ς ἈΠ ..,33 "Ἂ 3 5 κῃ “ἢ 

στον ἀρκέ.. Ὅταν δὲ ἐκβαίνωμεν εἰς ἀκέρωιω, ὅπου 
ς -“ ὯΝ ὙΨ » 7] Ἃ ἧς οι 

ἡμῶς εἰκὸς ἡδὴ σῖτον λαμβάνειν, χειρομύλας χρὴ αὐτό- 
“ ων ὋΝ 

“εν ταρασκευάσασϑαι, αἷς σιτοποιησόμενα᾽ τοῦτο γὰρ 

κουφότατον τῶν σιτοποιϊκῶν ὀργώνων. ΣΣυνεσκευάσιθαι 82 
εἱ ΧΝ ἜΣ 3 -“» ἢΘ ὕ 7 

δὲ χρὴ καὶ ὧν ἀσϑενοῦντες δέοντα: ἄνθρωποι" τούτων 
Ν ξ ΄͵ ΄ Ν : 7 7 ΄ 

γὰρ ὁ μὲν ὄγκος ἐμοθτατρρ, ἥν δὲ τύχη τοιώδε χύσται 

μάλιστα δεήσει. ἜἜχειν δὲ χρὴ καὶ ἱμάντας" τῷ γὰρ 

πλέστω καὶ ὀρθρώποις καὶ ἵπποις ἡμέρῃ ἤρτηται" ὡν 

κατατριβομένων καὶ ῥηγνυμένων ἀνάγκη ἀργεῖν, ἥν μῆ 

τις ἔχη παράζυγας. 

Οὰδτ. συεϊῇ, ΑἸτοτγέ, σατὰ νἱτβ ἀοξιῖς 
ΡΟ “νυϊξαῖο ἀπε Ζειηϊαπι καταδα- 
πανᾶται [οτὶρπηυϑ. 

δείσητε, ὡς οὐχ!) «Απὐδβορμᾶπες Ε- 
41τ. 112. δέδοιχ᾽ ὅπως μὴ σεύξομαι 
δαίμονος κακοδαίμονος. Ιπ αἰΐετο ἸΙοσο 

ῬΙαιὶ 2οο. δέδοικα ὅπως ἐγὼ τὴν δύνα- 
μειν, ἣν ὑμεῖς φαςσὶ ἔχειν με, ταύτης δε- 
σπότης γενήσομαι ΨΕΙΘΟΙ, ΠΕ ἴαϊνο 8]1- 
σΟΌΪ πηεῖτο μὴ δὲ ἱπίεγεπά πη. 

31. [ἐπισλεῖσσον) ΠΟ νετῦα υ 
ΤΠ α{Π1|ὰ εἴ 6 Γξαυθπῖὶ τηϑτηῦτο ἢὰς 

οτγαξῖα Τεο]α, εἰ οπῆς δ 1445 ἴῃ 
συνεσκευάσϑιχι, ἈΌϊΪ ἢυης Ἰοσαπ ἰδι- 
ἀανίς. 

ἐπὶ σῖτον ἄγει] Πξοο ἢ ΡὨΙ] οἰ ΟΡ Ϊ8. 
δυάαϊοῦῆδβ, πο ταὶ 08, ργθο ρεγθη- 
ἴιτ, ἃ Αἰ οἸρι Ια ϑοοτγαῖβ ΚΘ ΠΟρΏοη 
ἀείοἰνιε ἀἴοὶ ροῖογας Ὑγεϊκὶο, ααὶ 
ςοτηρογαίῖ Μεπηοτῖδῦ. 1. 3, ὅ. 

ἀρκεῖ) ϑεῤῥείωπι συτὴ Μόοτο γψεγῖξ 
Ὅν εηκε ; αυϊάηϊ ἀμγαηῖ Η 

ὠκέραια) ἴς, χωρία, Ἰοσᾶ δοίξία πα 
ἱποαγποηίθις ἰηταξῖα, ἀείῃμοερβ ὅσου 
ἤδη εἰκὸς ἡμᾶς Ουεὶξ, αἱ γνειθοτατα 
τάο γαϊῃὶ ργξορίδοεῖ. 

4 Ν 

Ὅστις δὲ τεπαίδευται καὶ πωλ- 

χειρομύλας) ἴτὰ Ουεὶξ, εχ σοῖγές- 
δτίοπε : δηΐεα δηΐτη χειρομύλους ἔμε- 
ταῦ : ἢτηρίεχ μύλας εἴ ἰπ Βυάεπῇ εἴ 
ΑἸτοτῖ, ἀείποερβ αὐσόϑεν τσαρασκευά- 
σασϑε οτηρ χρὴ Παθοῖ σὰπὶ ῬΏΠ]ε]- 
ΡΠῚ ἰἴρτοὸ πε], 

32. τοιάδε] 11 τηᾶτρο εἰίαπι ΟὉΕΪξ, 
ἴῃ τεχία δηϊπὶ σοαύτη “Ὁ αἴ τη ΑἸίοῖς 
ἤηο. 

δεήσει!) 1τὰ οσυπὶ ἸἰΌτο Βτοά. (το, 
διερῆδπαβ εἴ Ζειηε ἰοτιρίεγαηϊ. Εαά, 
Ρτίτυε ἐδέησεν, ασαοα σογγεέϊου (σπ6} Ὁ, 
δά οτίρῆτι, δεήσεις Βυάεπῆς ἸΙθετ, ἐδεη- 

σεῖν (Π6) ΑΙ τοτῇ, 
ἤρτηται) ἤοο ρτὸ ἤρτηνται ἐχ Οπεϊΐ, 

εἰ Αἰιοτγί. ἀδάϊε Ζειηε. 
κατασριβομένων καὶ ῥηγ.} ἴϊὰ εχ 

ααεὶξ, ἰοηρῆς Ζεαπε: τριβομένων 
αηξ. ΑἸἰτοτῇ. {εἀ 1ὰηἴ, καὶ καπταῤῥηγ. 
Ὦδθεῖ, ΑἸάϊπα εἰ ϑίερῃ. κατὰ υἰτια]ὰς 
νεῖῦο δἀϊαπραηῖ, σοηΐτγα αἰτη]ὰ6 ἀ6- 
τοῖς ΘΙ άδ5 ᾿ῃ τρερίζυγα, ἈὈΪ οἷ εἰϊᾶτα 
ἔχοι Ρτο ἔχῃ εἴ εἰ ῥῖο ἤν. 

-υαράξυγας) Μυϊραῖαπι σεριζυγὰ 
δ 1445, Ουε][. εὐ ΑΙτοῦῖ, ἴῃ τσερίζυγα 
τημίδηῖ, Ἰηϊεγρτοίδηζας γεῖο τε ψ1π- 
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Ϊ ι Ἂς 5 ς ͵ ᾽ ἊᾺ 

τ τὸν ξύσασϑαι, ἀγωϑὺν καὶ ζυήλης μὴ ἐπιλαθέσθαι. 

"ΠΗ 33 Αγαϑὸὺν δὲ καὶ ῥίνην φέρεσϑαι" ᾿ γὰρ λόγχην ὠκονῶν, 
᾿ » Ω Ν ὑκ." ο-“ 2, 

Π ἐκεῖνος κωὶ τὴν Φυχήν τι παρωώκονοῦ. Ἔπεστι γάρ τις 
. 7, ΄ἵ " » ἈΝ ἤρ: Υ ν Ἄ 

αἰσχύνη, λογχῆν ὠκονωντὼ κωκὸν εἰνωι. ἔχειν δὲ χρὴ 
ἢ ] ] Ν Ζ Ζ δ «“ Ν ε Ἁ δ 2 ἢ 

ΤΠ Χῶΐι ξύλα περίπλεὼ κ͵ὶ ὠρμῶσι Κῶὶι ὡμάξωις εν Ὑῶρ 
Ν -» ͵ νας γε Ὁ ν} ων τ, ΔΩ τ 
1 πολλαις πράξεσι πολλὼ ἀναγκή καὶ τῶ ὠὡπανγορευοντοῶν 
7 π Υ νι ἣν“ ὌΡΕΙ Ὁ: , "ὦ Ξιαν 34 εἶναι. Ἔχειν δὲ δὲ καὶ τὼ ἀναγκαιότωτο ὀργῶνω επί 

»“ ,ὕ ΕῚ Ν « » ΞΖ Ρ' 

ταυτῶ πάντα᾽ οὐ γαρ ὡπαντάχου χειροτέχνῶι πωρῶγι- 
ς Ν 3. κα ς ΄ 5 “ ἢ «ο Ζ Ν δ 2 

γνονται" τὸ δὲ εῷ ἡμέρων ἀρκέσον ολίγοι τινὲς οἱ οὐχ, 
ς Ν 3 γ) Ν Ν Ἀν οἰ ὐς Ν 7 
κῶνοι ποιήσω. Ἐχειν δὲ χρὴ καὶ ἀμήν καὶ σμινύην 

δι τε « 7 ἰς ἃ Ἀ 7 ΟΥΡΜΕΤῚ 7] 

κατα ὥμωξαν εκάστην, κωὶ κατῶ τὸ γωτοζφόρον δὲ ἀξίνην 
Ρ "»“-Ὸο ἣν 3 [ ,ὔ ͵7 

καὶ δρέπανον" ταυτῶ Ὑγαρ καὶ ἰδίῳ ἐκάστῳ χρήσιμω, 
δ» ἢ ᾿Ν -»Ἥ “Ἢ ζ 3 “ ν Ν 

85 καὶ ὑπὲρ του κοίνου πολλάκις ὠφελιμῶ γίγνεται. Τὰ 
| τῇ . ᾽ ΩΝ "4 ς ξ ͵7ὕ » ε Ἃ 

μὲν οὖν εἰς τροζην δέοντα, οἱ ἡγεμόνες τῶν ὁπ λοζόρων 

εμΐα νεὶ ἰογα 7μραΐ!α, ῬΏΪ ΕἸ ΡΠ 5. οἱρ- 
ξεωία. τσεριστὰ (επίατη Ροήζα]αγα ν]άϊε 
ἄΖευπε; ααῷ ποίϊο ἴῃ νοσᾶθα]ο τσε- 
ρίζυγος φαοπιοάο πε ῆξ ροίπι, εχεπι- 
Ρ᾽Ϊϊ5 νοσαυα]οτὰ πὶ τσερίεργος, τσεριλα- 
λεῖν Δρροίιῖς ἄοσοτε ᾿οπαΐὰ5 εἢ 
γεῖκε. Ηείγοῃϊο περίζυξ εἰ ὁμόζυγος 
εἰ σύζυγος : 4110] νοσα ] πὶ Ποη εχ- 
ἴατ, Εφυϊάεπη Ροΐωϊ, αυοά ἸΙοους 
Απβοιε]ῖα ῬΡο]σογατη 1ἰ. 6. οοπῆτ- 
τη ῦϊς ἴαοῖ]α, ΟΌΪ τυωράξυγας νοοσδῖ, 
4] ἴῃ τερυ  οα Ῥ]αῖοπὶς ἀεβηίτατη 
οἰν τη πυπηδγαπη, ααϊθὰ5 ἔα. Ροί- 
(εἰἤοηε5 14πὶ αἰπρηαῖθε (απῖ, ἐχοο- 
ἄμητς. 

ξυήλης} ἘΠά. ὈΓΙ ΠΠΔΓᾺ ΠῚ ξυλίνης 

σοτγαχὶὶ Βγοάδθαβ. Οεζδγατῃ πὶῇ ρετγ- 
ἐεξὶ! ἀποῖὶς οἴ δή τη] ΠΙ ΠηᾶΓὰ πὶ εἴ ΠῚ 
ΤΕΓᾺΠῚ ΟὐτᾷπΠὶ ὰ ἀεπιϊτίοπτῖα ἜΧαΠΊ- 
Ρἷαγ ρτοροπεέγα ἵπ γιὸ Χεπορῆοη 
νοὶ ε νιάετγεῖαγ, ροΐεγαῖ ίάπα ἤθθο 
τδηία τηϊητᾶγ πὶ ουγὰ ἱπηρεγαΐογα 
Ἰηά!ρηα, σεγῖα τπιϊηοῖ ν᾽ άθγὶ, Οοπιτγα 
ἊΝ εἰκίῖο ρίεγαψας Ἰοσυϊατία εἰ ἔεγο τὶ- 
ἀϊσαϊα ποππα]]ὰ νἀ Ὀαηταγ, ΠΟΤ πὶ 
συτᾶπι Ογγιι5 Ὠἢϊς μαθεηβαπὶ Ρτϑθοὶ- 
Ρίαι, Βοτγιαῆς ετὰτπι νοϊ αἱξ Χεπο- 
Ῥῃοηΐεμη (Ὁ ρΡϑγίοπα εἰ ἘχεπΊρΙο 
ΟνΥτὶ περ]! ρεπείαπι εἴ ᾿μου τᾶ ΠΊ ἰῃ ἀΡ- 
Ῥαταῖω ὈοΙΐσο ΑἸΠεπίεπ πὶ γέργε- 

Πεπάετγα. . 
33. Ψυχήν σῇ ΑἸτοτέ. σε οπηῆϊ ; 

ἀείηςερϑβ ἀπκονῶντι τῆᾶτρο ἰ,βοποὶ. 
περίπλεα) ἘΠῈ νἱάετυγ ρῖὸ ὑσέρ- 

σλεα, ἰάδετηαὰξ αυοα τσερισσά. 
τοολλὰ] Εαά, νεῖζ, τσολλὴ Ὠαδεῖ 

ετίαπι ΑἸιτοτῖ. εἰ ἐχ σογγθέξιοπε πε] ῇ. 
ἀείποερβ ὠπαγορεύονσ' Ὠᾶῦει ΑἸτοτί, 
ἴαης δε 4 ἰπ ἱρίο υἱὰ ρϑυϊαῖτῃ ἀε- 
Βείαηι. 

34. ἁπανταχοῦ) Ουεῖξ, τνανσα χοῦ, 
ϑεφαεηίεπη ἰοσὰπη 1ὰπῖ. ΑἸαϊπᾶ, 
1Πηρτ. τιοὲς ἢ οὐχ, ἱκανοὶ ἱεραᾳηῖ : Βτὸ- 
ἄἀδφθὰϑ γοβέΐμε, παῖς, ἢ οὐκ εἰσὶν ἱκανοὶ : 
ἢ οὐκ ποηρέ, απο, σοὶ “απε. ὀλίγοι 
τινὲς ἱκανοὶ νοτῖϊς ΡΠ ΠΕ ρΡΠυ 5. τινὲς οἵ 
οὐχ ἱκανὸν Οὐεϊῇ, [εὰ οοττεξϊαπὶ ἱκα- 
νοί, Ετίαπὶ ΑἸτοτγῇ, σινὲς οἵ οὐχ ἱκανοὶ, 
αυοά ἤπε ἀπρθιτατίοης γεροίαϊ ἴῃ Ἰοοο 
νυ ]ρατὶβ τινὲς οὐχ ἱκανοί. 

σὸ νωχοφόρον) (στε), τὸν νωτ. ΑἸτοτί, 
καϑ' ἅμαξαν---καὶ κατὰ νωσοῷ. (Οὐτη 
σὸ ςοραϊάπάστη εξ ὑποζύγιον νεῖ ζῶον, 
ΟΠῚ σὸν νΕΙῸ ἡφοίονος γεὶ ὄνος. οἵ. ῬοΪ- 
Ἰὰχ 1]. 180. : 

ἰδίᾳ ἑκάστῳ χρήσιμα) Ἦος οτάϊης 
ΟΌΕΙΝ νυϊροὸ νεγθᾶ ἴἰὰ ΟΟΙ]οοδητας 
ἰδίῳ χρ. ἕκ. 

25. δέοντα] ἐκ. τόδ αὐ οἱξκρα; 
(ξαυΐϊτωτ επἰπὶ ὅσα δὲ κελεύω ἔχειν. 
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3 7 ἧς τὰ ἴω λὺ »» 3 Ά - ἐ" “ 

ἐξετάζετε τοὺς υῷ ὑμῖν αὑτοις᾽ οὐ γώρ δεὶ σιαριένωΐ, ὁτου 
τᾷ Ψ 3 ΄ εν» Ἂν 7 ᾽ -“ ΟΡ, 

ὧν τίς τούτων ἐνδέηται" ἡμεϊς γωῶρ τούτων ἐνδεεὶς ἐσό- 
. λ Ν᾿ ς 7 “ 3) ε τ μέϑδα. Οσω δὲ καὶ τὼ ὑποζύγια κελεύω ἔχειν, ὑμεὶς 

οἱ τῶν σκευοφόρων ἄρχοντες ἐξετάξετε, καὶ τὸν μ᾽ ἔχοντα 

κατασκευάζεσθαι ἀναγκάζετε. Ὑμεῖς δι αὖ οἱ των80 
ὁδοποιῶν ἄρχοντες, ἔχετε μὲν ἀπογεγρωμμένους τωρ 

ἐμοῦ τοὺς ἀποδεδοκιμωσιμένους καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἀκοντι- 
"Ἢ ]Ἦ΄Ἶ τι “ ΄ -“ Ν᾿ » »" 

στων, καὶ τοὺς ἐκ τῶν τοζοτων, καὶ τοὺς εκ τῶν σῷεν- 
ΡΨ Ἂν Ἃ Ε] . »“»Ἢ ΕΣ “-Ὃ: Ν 

δονητῶν' τούτων δὲ τοὺς μὲν ἀπὸ τῶν ἀκοντιστῶν χρὴ 
. 

σελεκυν 
Ν 

τοὺς δὲ 
δ » "7 β 7 ΠΕ “ νὸν.» 

σφενδονητῶν, ὥμην" τούτους δὲ ἔχοντας ταῦτω, πρὸ τῶν 
« .»" ἄνςς ΔΩ͂ Ψ . ΒΩ ΑΙ δι 

ἁμαξων κατ᾽ ἴλας πορεύεσν᾽ αι, ὅπως, ἥν τι δέη ὁθ6-- 

.3} ΄ 5 7 ͵ὔ 

εχοντῶς ξυλοκόπον ἀναγκάζειν στρωτεύεσι) ὧὶ, 
πράροῖ » ζ " 7ὕ ᾿ δὲ ἃ, τῖς » 
Ο,ο Τῶν Τοζότων, σμινυήν, τοὺς πο τῶν 

« . ἔνι » Ἂς Ν 5 ͵Ν- ἐν ε7; 

σοροῶς, εὐθὺς ἐνεῤγοι τε Κκῶι ἐγώ ἤν Τι. δέωμωι, οσ ὼς 

7, δ. 

Αξω δὲ 37 
ἣν ἧς, » -“" -“" « Υ Ἂν" »“" 3 7 

καὶ τοῦς εν τῇ στροτιζωτικη ἡλιᾷκίον ξὺν τοῖς οβγανοις' 

εἰδῶ, ὁπόθεν δὲῖ λαβόντω τούτοις χρήσϑαι. 

΄ ΄ ἊΨ; « ΕΣ 

χαλκέως τε καὶ τέκτονως καὶ σκυτοτόμους, ὅπως, ὧν τι 
΄ ᾿᾿ "“" 3 ,ρ»“ Ὺ» Ν 2 

δέη καὶ τοιούτων τεχνῶν ἐν τῇ στρωτιοῦ, μήδεν ἐλλίπηται. 
“ Ἃ ς 7 Ἃ 7 3 Ψ «ἃ 2 

Οὗτοι; δὲ ὁπλοζφόρου μὲν τάξεως ἀπολελύσονται, ἃ δι 
, 7 »"»" ἡ ο“-»ἅ) « »ω 5 “ 

ἐπίσταντωι τῷ βουλομένω μισϑιοῦ ὑπηρετοῦντες, ἐν τῷ 

“σελ. σοὺς ὑφ᾽ ὑμῖν] [τὰ σὰπὶ ῬΏΠΕΙρΡ ἢ, 
Οδτ. εἰ (ὐαπλεγατγῖο Τβοποὶαν 15 ἔοσι- 
Βεμάμπι εξ ν᾿ ἀδγαηῖ : ἴῃ ΘΟ], εἴ 
ὑφ᾽ ἡμῖν. ἴῃ Ἐαα, ΡῥΓΙΠῚΪ5 ἐφ᾽ ὑμῖν, 

ἐνδέησαν) 1 ΠΕ|Π8 ἐδέηται Οδῆδ]ϊο 
π᾿ ἐνδέ; ας! τηυτανὶῖ ; τούτων ἐνδέηται 

ΑἸτογῇ, σούσων δέηται Θυε!ξ. Ψαϊρα- 
ἴλτῃ ἱρίτωγ δέησα, τούτων τηυίανὶ, 

ὅσω δὲ καὶ σὰ] ΟυεἸϊῇ, ᾧ δὲ κατά. 

35. τοὺς ἐκ τῶν σοξοτῶν) ΑἸτοτῖ, ποὺς 
ἐκ σῶν οτηἱῆξ, ἀεϊπάςξ καὶ τοὺς ὠπὸ τῶν 
σφενδονητῶν Ρτρῦει. 

φούχων δὲ τοὺς] Μαυϊξαίατα σούπων 

οὖν χοὴ σοὺς μὲν ὠσὸ τῶν ὠκ. τοΐλ. ἔχ. 

ἰτὰ σοτγεχὶ, ΘαεΙΕ, σούσων δὲ τοὺς μὲν 
ἀπὸ ὠκοντιστῶν---ξυλοτόμον. [εἀ σοττε- 
ἔϊοτ ροΐξ τούτων Ἰηίεγαϊς οὖν χρὴ, ρος 
ἀπὸ ἀτιϊοα] τὴ σῶν, εἴ δὲ ραπέϊ!5. η0- 
ἰανὶς Γἀρροῆτῖς. Μαῖρο ϑίερῃ. σού- 
τῶν δὲ ποὺς μὲν ὠπὸ σῶν ἀκοντιστῶν χρὴ 

Ετία τι ̓ ἰΌτι Βτγοάςοὶ τούτων οὖν, 
χούσων χρὴ ποὺς μὲν ΑἸτοτί, Ματρο 
ΘΙΈΡΗ. ξυλοσόμεον ῬΆΓΙΓΕΓ τηεπιοζαᾶν]ζ, 
ἴεἀ ναυΐρατεπα Ἰδξλοη πὶ τεῖα]ὲ πἰπς 
ῬοΙΙκ νὶϊ. 112. 

σοὺς δ᾽ ἀπὸ] Ἐ44, ρῥτ. εἰ ΑἸτοτῇ, σοὺς 
δ᾽ ἐκ. ϑιδρῃαπιβ ὠπὸ πείοϊο ἀπάς 
ἀεάϊς ; ρτεροϊιϊίοπεῖα Οπεϊξ, οὔὶ- 
ῃι. 

ἤλας} ΟΕ}, ἴλλας, ἀεϊηάε οὐπὶ 11- 
Ῥτο Βτγοάειὶ ὅϑεν δεῖ, 

37. ξὺν) σσυε!, δὲ ΑἸτοτῇ, σύν. ἀε- 
ΙΪηὯθ νυϊσαῖϊαπιὶ ὁπόσα ἄν δέηται εχ 
ῬΏΠ1ΕΙ. τηᾶτεῖηδ ϑιερῃ, εἰ συοὶξ, Ῥτὸ 
σοιούτων ΤῊ ]1]Ππὶ σούτων ; ροῆεᾶ λίπη- 
σαι ΑἸτοτγῆ, πηα] τ ἐλλείσησαι, φυοά 
πηι. τγεέϊα εβδοῖς εχ Ταητίηθε οἵ 
ΑἸάϊπϑ ἐλλήπηται νἱτοίο. 

ἐν τῷ τεταγμένῳ) ἴῃ σατο εἰ ἰῷ 
πὸ ὐοα ἴοοο, υἱὐ τεξὶς Βιοάρυς; 
Β 
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38 τετωγμένῳ ἔσονται. ἪΝ δέ τις καὶ ἔμπορος βούληται 

ἕπεσθαι, ττωλεέϊν τι βουλόμενος, τῶν μὲν προειρημένων 

ἡμερῶν τὼ ἐπιτήδειον ἔχειν; ἣν δέ τι πωλῶν ὡλίσκητωι,, 

πάντων στερήσετωι. Ἐπειδὼν δ᾽ αὗται παρέλθωσιν αἱ 

ἡμέραι, πωλήσει, ὅπως ἂν βούληται" ὅστις δὲ ἂν τῶν 

β ἐμπόρων πλείστην ἀγορὰν παρέχων φαίνηται, οὗτος καὶ 

ταρὼ τῶν συμμάχων καὶ τον ἐμοῦ δώρων καὶ τιμής 

βοτεύξεται. ΕΪ δέ τις ἐἀήδνω ἠδ τς νομίζει εἰς 

ἐμπολῆν, γνωστῆρᾶς ἐμὸ προσαγώγων καὶ ἐγγυητὰς, ἤ 

μὴν πορεύεσθαι σὺν τῇ στρατίῷ;, λαμβανέτω, ὧν ἡμεϊς 

ἔχομεν. Ἔγω μὲν δὴ ταῦτω προωγορεύω" εἰ δέ τίς τι 

40 καὶ ἄλλο δέον ἐνορῶ, πρὸς ἐμὲ σημωινέτω. Καὶ ὑμεῖς 

μὲν ἀπιόντες συσκευώζεσϑε, ἐγὼ δὲ ϑύσομωι ἐπὶ τῇ 

ὁρμῆ ὅταν δὲ τὼ τῶν ϑεῶν κωλῶς ἔχη, σημανοῦμεν. 

, Παρεΐῖναι! δὲ χρὴ ἁπαντας, τῷ προειρημένῳ ἔχοντας, εἰς 
Ὁ ΄ », Ν ᾿ς « « “Ἢ ς 

41 την τετανγ μενήν χώῤων, σρος τοὺς ἡγεμόνως εοὐῦτων. Υ- 

αἀπιοπεηῖε ὙΥ εἸΚῖο σοπίγα Ζειπίαπι. 
1η πε, ρααϊο δηΐεα ὠπολύσονται εἰ 
1οτῖρίατῃ, (εὰ ἴῃ ταίατγα. 

28. τυωλεῖν τι βουλόμενος) ΠΟ. ἴη- 
ἐρίατῃ. βἰοϊδίογεπη ἀτραῦπί, δαὶ ἐκ 
νογα ἰοτιρίατα νίτο 1 Ὀτγατίογιι τα οτίᾶ 
Τὰηῖ. (Οετγῖε Ἰοσὰπι νἱτοίαπῃ εἰ τηλη- 
ςὰπὶ εἴτ ἀρηοίοαπτι ἰητογργεῖθς οτα- 
65, Ῥγϑῖεγ Ζειπίαπ), 40] Τα ΟΠΙ 8 
Ἰπερι πη παῖβ Ἰοςὶ ἰητερτιταῖε πὶ ταοτὶ 
φοπαῖυὰς εἴ. (Οαπιογατὰ5 σῶν μετὰ 
παροειρημένων ἢν δή σι σ΄. σοττὶρεῦαϊ εῖ 
Ἰοσυπι νοτῖοῦαῖ: ,4΄ Ἰπίγα δος αἷες, φμῖ 
2γαβμι μι οορπιεαίμ! γεγεπιίο, «ες 
ῥγελονάατην 171 νεπάφηάο: νθτατα ἰἴᾶ 
τῶν μὲν πσροειρημένων ἐντὸς ἡμερῶν [οτὶ- 
Βεηάυπι ἔμεται. ΜΙΠῚ δὰ σης ἔετα 
τηοάαπλ (οτὶρῆ ς Χεπορῆοη ν᾿ ἀεδά- 
ἴατ: ἤν δὲ τις καὶ ἔμπορος βούληται 
ἕσεσϑαι ἢ κάπηλος (ΠΠΡΌΠΙΟΣΓ Πδο 
Εἰἰδ πὶ ἴαρτα ἵν. 5,42. ) τνωλεῖν σι βου- 
λομένῳ οὔκ ἐστιν ἐνσὸς σῶν τσροτιρη μένων 

ἡμερῶν, ὧν τὰ ἐσιτήδεια ἔχειν χρὴ σὸν 

σαρχτιώτην᾽ ἣν δὲ τὶ (υε!!. ἃ Ρῥτὶπιὰ 
τὴ ἍΠ5 Ὠδθεῖ) τυωλῶν ἁλίσκηται; 

γι στερήσεσαι. 

τ ἐπειδὰν δ᾽ αὗταῇ Οὐεῖῇ, δὲ οπιί ταῖς, 

Ὡϊ ἀειπάε Ταηίπα νεῦρα αἱ ἡμέραι, 
Ροβεᾷ καὶ τιμῆς ἀδίαηϊ ἴῃ Αἰτοτῆπο 
Ἰιῦτο. ξυμμάχων (σπε]Ὲ. 

3209. ἐμπολὴν) Βτοάφὶ {0 τὶ ἐρεσορικά. 
Τεἀ νυἱραῖα πῃ ἐχ ἢ. 1]. ἐπὶ σοῦ ἀγορά- 
ζειν ἀϊέϊζαπι ἰητεγργείδταγ ῬΟΪ ΠΧ ΠῚ. 
127. ΟσΟΕΠ[ΙΟ τεσ πὺ αἰϊοϊζυϊ, ἀεΓ 
Αηκδαυ, 

γνωστῆρας}) ΝυΪεΟ ἴᾳμα δοῖαϊε γνω- 
στὼς ἀϊοὶ, τχοπεῖ Μοῦτὶβ Ρ. 116, οἵ. 
δά ΡοΟ]]αςὶς ἰχ. 151. ϑαπῖ «ἂἱ ἰατίης 
ςορσηίϊίογεβ αἀϊσαπῖαγ δρυὰ Οἰσετο- 
πεῖι, ἀε αϊθὰ5 ΟἸανὶ ΟἸσεγοηΐϊαπα 
ΕτΠΘΑΙ μοΐετις σοταραγατὶ. ἀεϊπὰς 
ἐμοὶ οατὴ Αἰ άϊπᾶ δΙΈρἢ, 1|Ότι Βτοάφιὶ, 
Ουε]ῇ. εἰ ΑἸτοτί, ἡμῖν τε] ᾳὰϊ Πἰ τὶ, 
ᾳυοά τεσερῖς Ζεαπε. 

τοροσαγαγὼν) Βαά. ῬΓ. ΑἸτοτί, σροσ- 
ἄγων. ἀεϊπάε ἐγγύους ΑἸτοτῇ. 

τσορεύισϑα!} ΘιερὨδηὶ οοη]εδζαγατα 
τοορεύσεσϑαι περερὶ Ἑάϊο Εἴοη. ἀε- 
ἴπάξ σσρατείᾳ πε]. 

τοροα γορεύω] ΑἸτοτέ, τυροσαγορεύω. 
ἀεϊμάς ὁρᾷ τη ᾶ. 

40. ϑύσομα!] ΑἸιοτί. ϑύωμαι. Ῥτῷ 
ὁρμεῇ ΔἸ10] εἰὰ ἐξόδῳ, 
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»" δ ς δε 7 Χ ε “᾽ν ἢ ΠΝ 
ἑζεις δὲ, οἱ ἡγεμόνες, τὴν εὐὑτου εἑκαστος τώξιν ευτρεστί- 

͵ Ν ᾽ Ἂ 7] »Ὁ « Ἂν - “"Ἄ 

σαμένος, σρος εμε σῶντες συμβαλεῖτε, ἐγὼ τῶς ξεὠστῶων 

“Ψ 4 “ ἔκάστοι χώρας κατωμάϑητε. 

4.»..111. 

ΑΚΟΥ͂ΣΑΝΤΕΣ δὲ ταῦτα οἱ μὲν συνεσκευώζοντο" ὃ ς Ποίοσι δ ταῦ 
οτάο ἀρτηΐ- 

νι ὩΣ "ἃ. » ν ᾿ ΕΝ 
δὲ ἴκυρις ἐθύετο. Ἐπεὶ δὲ καλὰ τὰ ἱερὼ ἥν, ὠρμίῶτο ηἶ5, οἱ ἴῃ- 

Ρτῖτη 5 ρ͵-« 
σὺν τῷ στρατεύματι" καὶ τῇ μὸν τρώτη ἼΣΩΝ ἐζεστρα- βτοτατη εἰ 

᾿πηρεά!- 

ἐρκνὀωμῥκὺ ως δυνατὸν ε ἐγγύτατα, ὅπως, εἴ. τίς τί ἐπι-- τιεπιογυπι, 

λελησμίένος εἴη, μετέλιοι, καὶ εἴ τίς τι ἐνδεόμενος γνοίη, 
-“ Ε Ζ 7 . τπ ΄“ 

τοῦτο ἐπιπωρωσκευώσωιτο. Κυαξάρης μὲν οὐν, τῶν Μή-2 
3} Ὰς 7 "δ ΄ ς 5 

δὼν ἔχων τὸ τρίτον μέρος, Κκάτεμενεν, ὡς μηδὲ τῶ οἴκοι 
Ἢ ", 
ἐρήμω εἰη. 

ΩΝ ε Ζ' Χ Ψ "} Υ Ν. ἐς 

τοὺς ἱππέως μὲν πρώτους ἔχων, καὶ πρὸ τούτων διερευ-- 

Ὁ δὲ Κῦρος ἐπορεύετο ὡς ἐδύνατο τάχιστα, 

ἣν Ἁ δὰ ΠΝ ἃ ΄ Ἄ ὰνἥς Χ ᾽ ᾿ 

νητὰς καὶ σκοποὺς ἀεὶ ἀναβιβάζων ἐπὶ τὼ πρόσϑεν 
΄ ͵᾽ Ἃ Χ 7 [τ Χ , ε 

ευσκοπώωτατω μετ δὲ τούτους γε τῷ σκευοζορω, ὅπου 
Ἃ ε 7 ἣ). « Ἂς 7 »“ ς 

μεν ταεδιενὸν εἴη, πολλοὺς ὁρμιωυκ)οὺς τποιουμένους τῶν ὠμα- 
»'Ἣν ᾿Ὺ»"» 9, Ἃ (. » 

ζῶν καὶ τῶν σκευοφόρων" ὕπισϑεν δὲ ἡ φάλαγξ ἐῷεπο- 
“ΜΚ , “ 7 ε ς 

μένη, εἰ τι τῶν σκευοφόρων ὑπολείποιτο, οἱ τπροστυγχώ- 
»᾿ » Ρ' 3 “5 «ς ἈΝ 7 7 

γοντες τῶν ὠρχόντων ἐπέεμελοντο, ὡς μή Κωλύοιντο πορευ-- 

41. δὲ οἱ ἡγεμόνες Τα ῥτὸ ὦ ἡγεμο. 
Ουεὶῇ, ἀείηάε συμβάλλετε ΤΔΙΡΟ 
διερῆ. εἴ σαεῖξ, 

καταμάθϑητε) Τιοξιοπόση ἢ του τὴ 
ῬΏΉΠΕΙ. Βτιοάςξοὶ, πιᾶγρ. ϑιθρῇ. Οε]. 
ΑΙτοτῇ. νυϊρατὶ κατολάβησε ῬγθρίᾺ]}}. 

1. ὁ δὲ Κῦρος) ἴτὰ ΤἰὈτ! ΡΏ]]εὶ. Βτο- 
ἀξὶ, Οσυεϊξ,. απίε Ζεαπίατη ετγαϊ ὁ δ᾽ 
ἐϑ, ἀεϊηπάς ὡς ἐδύνατο Τὰ ηῖ. 

σις τι ἐνδεόμενος) ϑιερῃδηϊ σοη]ε- 
δϊατγατα ἰπ ἀηποιῖδι οηϊ 5 Ἐάϊτ. ρῥτο- 
τὶς ΡΙΟροΠιίαπι τίς σίνος τεοθρὶς ΕΠαΐ- 
οὨϊηίοη εἰ εῖκο, 4] ἐπιδεάμκενος 

Ἰεξὶ ταϊδῦας. ἀεί πάς τοῦτο καὶ ἐπιπα- 
φασκ. ΑἸτογβηυβ Π| 0 6γ. 

Ἕς ὡς ἐδύνα πο] ΕΧ Ζοπᾶτᾷ ὡς ἠδύ- 

ιγῶσο ἀεξάϊι Ζευηε. ἀεϊμάς ὁ αἰεὶ ὠναβ. 
(συεϊξ. ῳ 

τοιδινὸν εἴη} Ταης, πεδίον ἦν. ῬΠΙΕΪ, 

εἴ τηδῦρο ϑι6ρΡὮ. σεδώον εἴη. 
ὅσ σεν --ο ἐφεπορμένη) Ηδβὸς νεῦρα 

ΒοΑ]. οτηιῆϊ : νιτοία ρῥγοπαηοίάγα 
πο ἀπε, συδησαδτη Υἱτὶ ἀοῦϊὶ 
ποπιϊηδῖνοβ. δὈίο!ατος εἢὲ ἢΠαϊαδης 
ΡΙῸ τῆς φάλαγγος ἐφεπομένης. 8ε4 
Χαρὰ ἃ Ζευπίο σοπηρᾶγαία ν. δ, 
24. εἴ νἱ. 1,.31. ποὴ [απὸ Πγλ]]1α, [εἀ 
Ρίαπε ἀϊνετία. 

καὶ εἴ σι] ῬὨΙ]ΕΙΡα5 Ἰερσιῆα νιἀεῖυγ 

δἀάϊταπι καί, Βοάϊ]. εἴ σις δὲ ὑπολεί- 
σοιτο, οτη 5, 4850. ντοΐα ν᾿ ἀεηΐατγ, 
ψνεῦ]5. Μᾶδῖρο δίερῇ. τεΐετε βεπηΐς 
ὨδΔΠῚ νᾶτίεἰδίειη, σκευοφόρων εἴ τι ὑσο-: 
λείχοισο, οἱ προσα', Δἰτετᾶτη σκενοφόρων, 
εἴ σῷ ὑπολείποιτος ϑῖΕΡΠδηὰ5 ἰῇ Αη- 
ποῖ, Βάϊτ, [εουπάθε Ρ. 34. Ὁ. ἰηάα 
εβ]οϊεθαὶ εἴ τῳ τὶ ὑπολείσοιτο. ἀεϊ δ 
“κωλύϑιεν Βαμπῖ, ΔΙτοτᾷ, 

ΒΌ 42 
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«! Ν »» ΕΣ ς τε κΙ͂ν Ν Ἂν. 

Οπου δὲ στενωτέρον εἰ ἤ ὁδὸς, διὼ μέσου ποι- 
, Ν 7 2) Ἀν κοὐ ϑ 7 ιν, ούμενοι τὼ σκευοφόρω ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ἐπορεύοντο οἱ ὁπλο- 
΄ἷ Ε ΕΙ ͵“ε ε Ν “»“Ἵ 7 Ξ 

Φόροι" καὶ εἴ τι ἐμποδίζοι, οἱ κωτὼ ταῦτω γιγνόμενοι αὖ 
»“ἌΨ »"» 3 " 2 27 Ἀν. ᾺἋ 

τῶν στρωτιώτῶν ἐπεμέλοντο.Ό. Ἑπορεύοντο δὲ ὡς τὼ πολ- 
ἃ ς 7 3 ς »-“" 9, δ 2 

λὼ αἱ ταζεις, πῶρ εαυτῶις ἐχουσῶιφ τῶ σκευοζφόρω" 
3 ἊΣ ἐν »“ -“" Ψ, Ν Ν « “ 

ἐπετετώκτο Ὑώρ πῶσι τοις σκενο(δόροις κωτῶ τὴν εαὐτῶν 
7ὔ “ 57 ΕῚ ΓΑ 3 »“οὦοσ 7 

τάξιν ἐκώστον ἱένωί, εἰ μή τι ἀνωγκαιον ἀποκωλύοι. 

4 Καὶ σημεῖον δὲ ἔχων ὁ τοῦ ταξιάρχου σκευοφόρος ἡγεῖτο 

δ 
Ογτυβ ε ρᾶ- 
Ὀυϊαίοτ!- 
Ῥι5, αυο5 
Ἰητοτοῖρὶ 
Ἶυδεῖ, ἀς 
ἥαῖα Ὦο- 
Πιαπι αὐε- 
τι, 

- 
“0 7... 

Ν --Ξ- »“ « »“" 77 “ 3 δ 2 4 

ὙὝνωστον τοις τῆς εαύτων τάξεως" ως τε ἀϑιρόοι ἐποβευ- 
» »-“ 7 9 “ὦ᾽ -“ “εὝ ε Ὅτ κω . 

οντο, ἐπεμελουντό τε ἰσχυρῶς ἐκώστος τῶν ἑαυτοῦ, ὡς μὴ 
ε ψ δ ΑΝ ὑφ ψΨ ΓΉΒΕΑ ΤὝ 3 
υπολείποιντος. Ναὶ οὐτω ποιούντων, οὔτε ᾧιτὲϊν ἔδει ἀλ- 

͵ « Ζ {4 “ὃ 

λήλους, ἅμα τε παωρόντω ὥπαντω καὶ σαώτερω ἥν, καὶ 
“ ἊἜ ΨΩ -" ς » 

Θᾶσσον τὼ δέοντω εἶχον οἱ στρατιωτῶι. 
ς 5 ..}) 3) » ὌΝ ξΖ ς 

Οἱ δὲ οὖν τροϊόντες σκοποὶ ἔδοξαν ἐν τῷ τοεδίω ὁρῶν 
Ἵ 4 ͵ 

᾿ », ἣ ἣν Ζ ς 

ἀνθρώπους λωμβάνοντως καὶ χιλὸν καὶ ξύλα" καὶ ὑπο- 
7] Κα δ ΝΆ ἰα " 27 Ἂν Χ ΝΣ : "ἃ 

για δὲ ἑώρων, ἑτερῷ τῶὠυτῶ ὥγοντῶ, τῶ δὲ καὶ νεμό- 
δ "4 Ἐς ΟΣ “» » δ 7 

μενα καὶ τὼ τορόσω αὖ ἐφορῶντες ἐδόκουν καταμανϑώ- 
7ἷ Ν ὃς Ν 7 2 ᾽ς 

νειν μετεωριζόμενον Ἴ καπνὸν, ἡ κονιορτόν᾽ εκ τούτων 
ἌἍ ταν, Τα “ἢ γ, ᾿ς Ἶ 

πάντων σχεδὸν ἐγίγνωσκον, ὅτι εἰή που πλησίον τὸ στρώ- 

3. Ὅσον δὲ] ΟΕ], ὅποι δέ. ἀεϊπάς 
στινοτέρα τηαῖϊε ΕΠά, Τεο ηΓΊΟΓΕΒ. 

αὖ τῶν] Τα πῖϊπᾷ αὐτῶν. ῬΏΪ]εΪ. εἰ 
Ουεῖξ, αὖ οπιτίαηῖ: ἐμσποδίζοιτο, κατὰ 
σαῦτα αὖ γιγνόμενοι τῶν στρατιωτῶν 
ἐπερμέλονσο ΑἸτοτῇ, 

ἑαυτῶν τάξιν] ΑἸτοτῇ, ἑαυτοῦ ἕκαστον 
αὐ Ουε]ῖ, εχ οσοττεέϊιοπε : 

πᾶπὶ Ῥτὶπηᾶ τηᾶπὰ ἑκάστου [οτὶρτατῃ 
εἢ. ἀεϊπάε ἀποκωλύσυνεν: ΔΑΌτΕΙΟὨ 

Τδυογαϊά, Ρ. 73. ἀποκωλύει ῥτϑοίεγε- 
Ῥαι, 

4. ὁ ποῦ ταξιάρχου σκ.} ἴτὰ ῬΏΙΠΕΙ. 
ταλτρο ϑίερῃ. Ομεϊξ, δηῖεα ετγαῖ, τοῦ 
σαξ, ὃ σκενοῷ. ἀεϊηάς σῆς ἑαυτοῦ τά- 
ξιως ΔΙιοτῖ, Δ Πης ἕκαστοι σῶν ἑαυτοῦ 
Ουεῖξ, {εὰ οοιτεξῖου ἕκαστος ἀεάϊτ 
Ροῆοδ ὑπολέσοιντο Θεἰ ἢ, ΑἸτοτῇ. 

α. Οἱ δ᾽ οὖν] ΑἸτοτῇ, Οἱ δ᾽ οὖν σροσιόν- 
φεςττού ποζύγια δ᾽ ἑώρων---ἄγοντα, τὰ δὲ 
καὶ νεμόμενα ταῦ ἀφορῶντες. Ἐπιᾶπα 

Ἑαά. ρτ. ἀφορῶντες ἀληὶ Ουε]ῇ, καὶ τὸ 
τυρόσω. Ῥατιϊου]ᾶπῃ ἢ δηΐε καπνὸν σοτ- 
τεέϊογ ἴῃ Οπεῖῇ. (ἀρρ]ενῖς. Ψαϊρα- 
τὰπὶ ὡς δὲ οἱ ροΠδθι! ΑἸτογῆπε ἰε- 
ξτομὶ, ααοά πῃ δροάοῇ ε ἀς ΠΠ!ᾺΔ 6 τὰ 
Γρεου]δῖογι 5. [Ἐγπηο, πο ἀς 8115 - 
ἀείηάε οἵαῖίο ἴῃ οοἷα σοποῖίᾳ παγγᾶ- 
[ἸΟΩΙ Παὶς ΠΊΕ] 15 σοηνθηΐγα ν]ἀεῖατγ, 

ἕσερα ταῦτα) Ζευπίιβ ἰπ ναϊραία 
Ἰεξείοπε ἕσερα τοιαῦτα ἱἰητετρτεία πήα 
χιλὸν καὶ ξύλα ᾿πτε]]Πρῖῖ. Οαπηεγα- 
τὶ 5 ἱπιεγργείδϊυγ: φϑεδαπίμν οἱάονγε 
αἰϊψμος αγτγιρίοτες ῥαῤμίμηα εἰ ἰρηα, 
ςεγηοόαρίψμε 7μηηεηα οἴ φισε εἰα ἄκοε- 
γεηΐ οἱ σμαε ῥα{εεγοπίμσ, Αρετγῖε Πἰδσὶ 
{αἱ Γοτὶρίαγατα ΑἸτογῆῃϑο ἢπη]επὶ ἐχ- 
Ρτείϊι, ἃ πὶὲ τεσερίδγη, πἰῆ ηυοά 
ΑἸτοτῇ, ἱπερῖαπὶ σοιαῦσα ταεῖαγ, Κ]- 
Εῖαπὶ) ἕσερα τοιαῦτα ἄγοντά σε καὶ 
γεβεόμεενα τὰ 5 Ρτγϑοῖθσ τ ΥΥ εἰκε. 

στάντων σχεδὸν) 118 εχ Ομ], [οτὶ- 
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Μ“ῳ 7 5. ΔΝ Ύ γι Ν [ 

τευμῶ τῶν πολεμίων. ἙΕὐϑὺς οὖν πέμπει τινὼ ὁ σκο- 
͵] ΟῚ λ »“"-Ὁ »-Ὁ Ὁ" Κύ Ὁ δὲ 9 ϑ 

παρχῆς ἀγγελουντῶ ταυτῷ τω Κύρῳ. ε, ὠκούσως 
“Ὁ » ͵Ζ Ἁ Ξψ, ΄ “ἢ » Ζ » 

ταυτῶ, ἐκείνους μὲν ἐκέλευσε μένοντως ἐπὶ ταύτωις τῶῖϊς 
», ε) ΕΝ δ ἧς Ν ς« ν "ἢ ΄ Ὶ ͵ 

σκοπαις, ὃ τι ὧν ἀεὶ καινὸν ὁρωσίν, ἐξωγγέλλειν" τῶζιν 
ἂν ς ωβ 3 ἃς “ διν νι“ 

δι ἔπεμψεν ἱππέων εἰς τὸ τυρόσϑεν, καὶ ἐκέλευσε σει- 
»" » “» ἂν ν Ἂς ἃς 5 ’, 

ρωϑήναι συλλαβεῖν τινως τῶν ἀνὼ τὸ πεδίον ἀνθρώπων, 
“ ὡΡ ͵ ΝΣ ε ν δ ΄ 

ὅπως σαφέστερον μώϑοιεν τὸ ὄν" οἱ μὲν δὴ ταχϑέντες 
“Ψ 97 5.Ν δ᾽ Ν 7 ͵ 3 »ἭΣ 

τουτὸ μὰ μανῷ Αὐτὸς δὲ τὸ ὥλλο ἀνα. με τα 

κατεχώριξεν, ὅ πῶς παρωσκευάσαιντο, ὁσῶ ὥετο χρῆναι, 

τς πάνυ ὁμοῦ εἶνωι. Καὶ πρώτον μὲν αμνν αν παρήγ- 

γύησεν, ἔπειτα δὲ μένοντας ἐν ταῖς τάξεσι τὸ πωραγγελ- 
͵΄ - ᾽ δ. 9 7 ς 

λόμενον προνοειν" ἐπεὶ δὲ ἡρίστησαν, συνεκώλεσε καὶ ἱπ- 8 
Ὁ ε ’ ἯΝ ς ᾿ αο 

πέων καὶ πεζῶν καὶ ἁρμώτων τοὺς ἡγεμόνας, καὶ τῶν 
“ Ν »“»“" Ζ ἊΝ, "7 ὩὉ 

μηχανῶν δὲ καὶ τῶν σκευοφόρων τοὺς ὥρχοντως καὶ τῶν 
« 4: ἧς Ὁ Χ 7 ς ᾿ 

ὡρμωμαξῶν. καὶ οὗτοι μὲν συνήεσαν. Οἱ δὲ καταδρώ- 9 
» » ᾿ ,ὔ ἊΨ : 3 ͵, «4 Ν 

μόντες εἰς τὸ πεδίον συλλαβόντες ἀνθρώπους ἡγαγον 
Χ α 3 , ἘΠ ΠΝ -" ψ 9 ., 

δὲ συλληφϑέντες ὠνερωτώμενοι ὑπὸ τοῦ Κύρου ἐλέγον, ὁτ' 
᾽ ἧς "»ο ΄ εΥ 7 Ἀγ γῷ ἃ, ς 

ὥπο του στρωτοπέδου εἰεν, προεληλύϑ οιεν δὲ ἐπὶ χίλον, οἱ 
ΝΣ Ἕ Ἐ ᾿, βῳ Ν , - Ἂν 

δὲ ἐπὶ ζύλα, πωρελϑθόντες τὰς προφυλακάς" διὼ γὰρ 
ον »’ »᾿ῳ 7) Ἷ ᾿ « 

τὸ πλήϑος τοῦ στρώτου σπαᾶνίῳ πάντω εἰνῶι. Καὶ διο 
“ “ 5 7ὔ 7 9 9) " 3 Ἄ, 

Κυρος, ταυτῷ ὠκούσας, Τόσον δὲ, εῷη, ὠπεστιν ἐνθένδε 

Ῥῆ ρῖὸ ἁπάντων. ἐκ τούσων δὴ τη] ᾿ τη, 
ἴπ ργθοεάςπεδιιβ νοσυϊαπη σχεδὸν εχ 
Τι|ῦτο εο ἤθη σοπηπιετηοίανεγαῖ Ζει 8, 
ναϊσο οπιὶἤλτη. εἴκαζον Ροίαϊε Ζοπᾶ- 
γὰ58. ϑεησθης σον ΟΠπλἰτ ΑἸτογῆ μὰς 
ουτὴ ἘΠ4. ρτ. 

6. σινὰ ὁ σκ.] ο΄ οτάϊης σαεϊξ, 
δῆς Ζευπίαπι εγαΐ τινὰ ρος σκοπόρ- 
χη: ρούδεατῃ. 

ἀκούσω; ταῦτα] ϑιταρ ] οἰτατς ἐχοι- 
(ατοπε τὰδτὶ γαρϑεϊταπὶ σαῦτα ἴῃ ἴΔη- 
ἴᾳ Ῥτίοτγίβ νἱο πα ΠΟ] 1Π1. 

ὁρῶσιν] Ζοπδτγαβ ὁρῷεν ὠπαγγέλλειν. 
τάγμα. ἀεϊηάς μάϑοι νετγίς ῬΏ1]Ε]. 

7. τὸ τῦαρ. προνοεῖν] ]υπίϊηᾷ καὶ 
τσαρ. ζειηε δυξὶοτι[ἀἴο πὶ ΟΕ}, ΠὈτὶ 
Ῥτγαείατα5 τυροσνοεῖν ἀεάϊει, ἱπτογρτγείδίαβ 
τοροσέχειν σὸν νοῦν. Ψεῖατι ἐχ πε], 

Ἰοξιίοπθηι ᾿ἄαπη ποῖ ἀπποίαν!ς ΕἸΓ- 
σἤογ : ἀδιηάδα {ἄρτα ἵν. 1, 6. εαηἀθπὶ 
ἀἰξεϊοπεια ἱηίδέϊαπ) ταὶ] αεγαὶ νἱῦγ 
ἀοέξταβ : ἀεηΐψις Πρηϊβοαῖίο, χαᾷπι 
ΨΕΙΌΟ τυροσνοεῖν ΔΗ Πρ Ζειπο, [Δ] Ὲ{8 
εἴ. 

9. συλληφθέντες) [{ὰ Ῥτο Πιηρ] σα 
ληφ.). Βίοάφει ᾿ἰθεγ, Οαεὶῇ, τηᾶγρο 
ϑιερῆ. εἴ ΖοπδτΓδϑ. 

τσροεληλύϑοιεν] ἴ(ὰ εἰίατῃ ΑἰἸτοτί. 
τοροεληλυϑότες ἐπὶ Ομ], ρῥτοῦθανὶς 
Ζεαπε εἴ νετίϊε ΡΠ] ΕΙρῃυ5. ϑεααεης 
τὐαρελϑόντες εἴς εἰἰᾶπὶ 'ἴπ Ουεῖ, [δὰ 
εχ σοτγδέϊίομα : δηῖΐεα εἴαΐῖ τσρϑελϑ. 
(είεγυ πΊ [εοηο]. Ροϊῖ τοροεληλύϑοιεν 
δὲ Δ΄] νο]αϊξ οἱ μὲν ρτορίεγ ἐεαυεης 
οἱ δέ. 8ε4 νἱάς Δηηοί, δά ν, 2» 5 

1ο. Καὶ ὁ Κῦρο:) δυϊάα5 ἢ, 1, ὁχ- 

ΒΌ4 
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Χ 

τὸ στράτευμα ; Οἱ δὶ ἔλεγον, ὅτι ὡς δύο παρασάγγας: 

Ἐπὶ τούτοις ἤρετο ὃ Κῦρος, Ἡμῶν δ᾽, ἔφη, λόγος τις ἤν. 

παρ᾿ αὐτοῖς; Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφασαν, καὶ πολύς γε ὡς, 

ἐγγὺς ἤδη τε προσιόντες. Τί οὖν; ἔφη ὁ Κῦρος, ἤ καὶ 

ἔχαιρον ἀκούοντες ἰόντως ; (τοῦτο δ᾽ ἐπήρετο τῶν παρόν- 

των ἐνεκα.) Οὐ μῷ Δία, εἶπον ἐκέϊνοι, οὐ μὲν δὴ καὶ 

11 ἔχομερον, ἀλλὼ καὶ μώλω ἡνιῶντο. Νὺν δ᾽, ἔφη ὁ Κυ- 
ρος, τί ποιοῦσιν ; Ἔκτάττονται, ἔφασαν" καὶ χϑὲς δὲ 

Ν 7 ἀπο Ν 25.Ν -“» » ε ᾿ 7ὕ 
ὅομι ΤΡΙΩ͂Ν ἡμέρων Τὸ αἄὕτο τοῦτο ἐπσρθῶττον. Ο δὲ τοτ- 

| 4) « “»Ἤ 2 Ξ ς 43 9) ἌΝ των, εῷη ὁ Κυρος, τίς ἐστιν ; Οἱ ὃ εῴασων, αὐτὸς τε 
ων ὃς 3. δ ἃ 5 Ν », “ᾷ 

Κροῖσος, καὶ σὺν αὐτῶ ᾿ Ἑλλην τις ἀνήρ, καὶ ἄλλος δέ τις 
δὲ Ξ ΩΣ ΄ ᾽ ἊΝ Ἃς ἊΨ ΕἸ « »"ὟὍᾺ 

Μησδος᾽ οὗτος μέντοι ἐλέγετο ζυγὼς εἰναι τσαρ᾽ ὑμῶν. 
᾿ς ΔῈ “»Ἢ Ἷ, ᾽ ᾽ ΡΥ » ἐὐΣ »" 

Καὶ ὁ Κυρος εἰπεν Αλλ, ὠ Ζευ μέγιστε, λαβεῖν μοι 
ΡΨ» ΙΝ - 3 ἣν Ψ 

Ὑένοιτο ὠῳυτον, ὡς εγω βούλομι. 
3 ᾿ς Ν᾿ Α ᾽ 2 5 ᾽ ΐ δ, ὦ» 

ἡ 12 Εκ τούτου τοὺς μὲν αἰχμωώλωτους ὡποόγειν ἐκέλευσεν, 
Ἧ τὰ ῬᾶΞ τ6- ᾿ ᾿ ΄ς ,΄ ε ΄ "- 4 
ἀϊι ̓  ἐχρο- εἰς δὲ τοὺς τππωροντῶς, ὡς λέξων τὶ, ὠνήγετο. Ἔν τούτω 

᾿) ᾿ πιῖ 5 ΔῸ0Ι6 Ἁ ΩΣ 37) ΟΥ̓ εν "»“7 7 Ψ, ᾿Ῥ 

) ποδίυαῃ, Θὲ παρήν ὥλλος αὖ τῶρὼ του σχοπώρχου, λεγῶν, οτι 
πριπδέν» ων 

| « ὩΨ", ᾽ "4 9 “ » Ἂ ᾿ Ἂν 

ἱππέων τάξις μεγώλη εν τῷ πεδίῳ τοροφαίνοιτο καὶ 

- 
ΤῈ 

« »“,» εἶ 5} 5 ᾽ » ΄ 3 Ἂς 5. 

ἡμεῖς μεν, εῷη, εἰκάζομεν, ἐλωώυνεῖιν φὠῳύυτους βουλομένους 

Ὑπὸ τὰ - πιασα.--- 
τς ΞΕ  Ξὸ ἀν - 

Ἔττ- 

Ξπις- ------- Ξ--- Ξ-- 

ξαθ-- -ἰ -τεε 
τῶν τ΄ σαι  αὐττουσνεν οι 

--- αξῷϑξο Ξς, 5... -Ξ 

ΞΞ τς πεεξεσ- τ π------Ξ------- τ α------ 

σεύρεης ἴηῃ σνοσαῦυΐο τυσρασάγγης 
Ἰαυάαις ὁ δὲ Κ.--τ--οόπόσον δέ, ἀεἰπάε ἐν- 
σεῦϑεν Ζοπαγᾶβ, οὔγῆς νοσαυϊατι 
Θ0 1445. 

ὅτι ὡς δύοΉ] Ἐκ τηᾶτρῖπα ϑίερἢ. εἰ 
Ουεϊ!ῖ. ἤρου οὐαὶ Ζευηῖο τεσερὶϊξ 
Ἄν εῖκο : σταϊῃὶ ἀπίααα ἰεδξο οὐ 
ὅσι φιοδαίαγ, Π8Π|Ὲ Ἔχοεγρῆς εἴδη 
ϑυϊάας δάαϊῖο ΡοΙ τηεπίμγοθ ΠΟΠΊΕΠ 
εἶπον νετῦο. 

Ἐπὶ τούσοις] ΑἸΙοτ, ἐσὶ σούσων. 
ἀεϊηάς ἔφησαν Θπε]ῇ. ἃ ρτϊπηᾶ τηᾶπα. 

ἡ χκαὴ Ἦφὸο οὐπταης Ταητπᾶ εἴ 
ΑἸτοτῇ, (εαὰεπϑ ἰόντας αχ ΡΠΠ]Ε]. Βτο- 
ἀφὶ το εἰ συε!ῇ. δοσαίῆε. ἡμᾶς εἰ- 
ἴᾶτὰ Τα] απ χὶὶ Ζοηδίαβ. 

σοῦτο δ) ΕἙάά, ρὑτ. ΑἸιοτῇ, ὁ δὲ τοῦτ᾽ 
ἐπήρετο. ἀείπσερβ γέ ΡοΟΙΈ οὐ μὲν δή 
οὐτὴ δίερμαηο ἀεάϊε γε ῆζα, σα 
ἧη ἰοοὰπὶ καὶ ὁοχ Ουβὶ. Γαβδέϊαπη ἃ 

Ζεῦηῖο ἔοι 5. (οἱ οταυΐ ροίοξ, ἰΐὰ υἱ 
δὰ αυφπίοπαηῦ ἤσααὶϊ 1Π|ὰπὶ 7. καὶ 
ἔχαιρον τείρίοἰαίατ. Οοτηρατᾷ ἷ, ὅ, 
ὃ. Ἦ,, 2, 22, ἘῸ ν. 5, δ΄  ἩΠΠ1Π5 ες. 
4αδηβ καὶ Ροῖ ἀλλὰ (ῃοςο ἰρίωῃτα ἃ 
απιῖπα οὐ Πὰπι) αἰρὶίσες τερειῖ- 
[Π|. 

11. σρίπην ἡμέραν] ῬτΟ σπρεῖς ἡμέρας 
ἀϊέξϊατα ἰηΐογργθίδίασγ “Οταιηγηδτ 5 
Μτὰβ ἴπ Βαμηκεηῖ Ὀιῆετι. ἀθ Α πιὶ- 
ΡΠοπῖς Ρ. 824. ἴῃ ἈδμΠκΚη Οτας, ατϑο. 
νο]. νἱϊ. τερεζία, αυὶ ἰαυάαϊς εχ Χε- 
ΠΟΡΒοηῖα καὶ σρ. ἥμ. αὐτὸ ποῦτ' 
ἐσρ. 

γένοισο αὐτὸν] Ηος οτάϊηα σας]. εἴ 

ΑἸτοτγῆ, Ναϊρο ἱηνετίο Ἰεραπίυτγ, 
12. ἀπάγειν] ΑἸτοτί. ἐκέλευσεν ἀπά- 

γεῖιν. Ζοπαᾶτγαβ ὑπάγειν ἀαῖ. 
αὖ «παρὰ σοῦ] Ουο!, ἄλλος ἀπὸ τοῦς 

[εὰ οοττεξὶοσ αὖ μοί ἄλλος ἰηἴετγαῖς. 



ΤΙΒΕῈ ΥΙ. ΟΑΡ. 1Π. 27 
ἰδεῖ "δ Ν » Ν -. ν Ν ΘΒ ) 

ἰδέειν τόδε τὸ στράτευμω. Καὶ γὼρ τρὸ τής τάξεως - 
7 ΕΝ ς Τ᾿ ε ΄- Ν ͵7͵ 

τωυτῆς ὥλλοι ὡς τριώκοντῷ ἱππεῖς συχνὸν τροελαύνουσι, 
Ν τα 5 » Ἂς ς »" » Ψ Ὁ 

κωὶ μέντοι κατ᾽ αὐτοὺς ἡμᾶς, ἴσως βουλόμενοι λαβεῖν, 
ὮΝ Ψ ΄ ᾿ « -“΄ Χ Ξ, Ν 7 Ὗ ε 

ἥν δύνωνται, τήν σκοπήν᾽ ἡμεῖς δὲ ἐσμὲν μιίω δεκὼς οἱ 
δὲ ον 7 "“" -“ χτνς ὶ οω ΓΟ -“ . 

ἐπὶ ταύτη τῇ σκοπῇ. Καὶ ὁ Κυρος ἐκέλευσε τῶν τερι 15 
ΝῸΝ, 3 Ὑ « ΄ ᾽ 77 δ ἐδὼ Ἂς ἐν 9 ͵, 

ωὐτὸν ἀεὶ ὄντων ἱππέων ἐλάσωντως ὑπὸ τὴν σκοπὴν ἀδῇ-- 
»“-ὕ ος 39 Μ «.“ Ε 9] ε 

λους τοις τοολεμίοις ὠτρεμίων εχειν. των ὃ » ξῷη, ἡ 
ἊΝ ε ε '᾿ - Ἂς » 7 2 ν᾿ 

δεκὰς ἡ ἡμετέρω λείπη τὴν σκοπὴν, ἐξαναστάντες ἐπί- 
᾽ -Ὁ » δον ἣν Ἂς Ἵ 9 ἐ »Ὁ" 

θέσθε τοῖς ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὴν σκοπήν. Ως δ ὑμᾶς 
Χ »"ὝἭἪ ΓΙ τ ὌΝ ζΖ χ 9 “, Ν᾿ 

μή λυπῶώσιν οἱ πὸ τῆς μεγώλης τάζεως, ἀντέξελϑε συ, 
9 κ᾿ ᾧ ν Ν 3 νος »-»ὉὝ ε Ζ' Ν 

ἐῷη, ὦ Ὕστασπα, τὴν χιλιοστὺν τῶν ἱππέων λαβὼν, 
᾽ 7) ᾽ 7 »"» “"ἭἪΆ ᾿ 

καὶ ἐπιφάνηθι ἀντίος τή τῶν πολεμίων τάξει. Διώξεις 
Χ » » ᾿ Χ ᾽ Ε] -, ε Ἢ 

δὲ μήδαμήη εἰς ὠῷανες, ὡλλ, ὁπὼς αἱ σκοπαί σοι διω- 
-»ὝὋ » Ζ δ 2 5 

μενοῦσιν, ἐπιμεληδεὶς ττώριϑι. ᾿Ἂν δ᾽ ὥρω ἀνατείνοντες 
Ν ἣν; Ζ ς ο . 

τὰς δεξιὰς προσελαύνωσιν υμιῖν τινὲς, δέχεσϑε φιλίως 
ἯἩἢΛΝ ΕΩ 

τοὺς ἄνδρας. 
ε Χ Ν 7 3 Ν ε ς ἡ τ - ΄ 

Ο μεν δὴ Ὑστάσπας ἀπίων ὡπλίζετο" οἱ δὲ ὑπήρε- τ4 
᾽΄ 3 Ἂς ς ΕῚ »Ψ 9 να ΕἾ 4 κυ 

τῶι ἥλωυνον εὐθὺς, ὡς ἐκέλευσεν. Απαντο, δ᾽ αὐτοῖς 
ΡΤ -» »»" 7, δι “ λ 

καὶ δὴ ἐντὸς των σκοπῶν Αρασπᾶς σὺν τοις ϑερώπουσιν, 
ε 7 7 ς 7 ἱραὸ 

ὁ πεμφϑεὶς τώλωι κατάσκοπος, ὁ φύλαξ τῆς Σουσίδος 

τόδε τὸ] Ταητπα τότε σὸ, ααοά (Δ- 
δΔαϊῖο ἴῃ τοῦτο σὸ ταυτϊαν τ. 

ταύτης] ἘΔ, ρτ. ΑἸτοτῇ, οπαιτταηῖ : 

13, ἀδήλου: ἙΔά. ργ. ἀδήλοις σοτ- 
τεχις Βτοάθραβ. ἀεῖπαθ ἀντσεξέλθεσε, 
ἔφη, ὦ Ὕστάσσα. οτηϊῇο συ. {εἀ οοτ- 

ἀεϊηάε συχνῶς Ἐάὰ, ρτ. συχνὸν Βοή!. 
τηᾶγρο ϑῖΈρῃ. εἴ ΑἸτογῇ. συχνεὶ ΡΗΠ]εὶ. 
εἰ Ουεῖ!. 

πσροελαύνουσι] ϑίεΡΠΔηΙ οοη)εξϊα- 
τατα οὔσῃ Ἑάϊτοηθ Εἴοη. γοσαρὶ ὑτῸ 
πύροσελ. ῬΤΟΡΙΕΓ (ξαθη5 συχνόν. δὶς 
εἰ ἴῃ Απαρϑῇ ἱ. 8, το. ὥρμωτα διω- 
λείποντα συχνὸν ἀπ᾿ ἀλλήλων. ῬΏΠΠΕΙ- 
Ρδϊ εἰ συε!ξ, συχνοὶ οσὑτη ΠΌΠΊΘΤΙΟ 
σοῖο ποη οοηνεπῖῖ. Ψυϊβδίατῃ συχ,- 
νῶς ρίαπα ἱπερῖαπι εἰ. 

καπὶ αὐσοὺς) ΤΑΌΕΓ Βτοάφοὶ, τηδῦρο 
,δίερῃ, Βοαὶϊ. Ουε][. ἔφη, καὶ αὐτούς. 

ἹΜΜυτείὰ5 καὶ αὐτοὺς ρτοδαδαῖ : ἀεϊπάδ 
ἡ ἐπὶ Ουεῖξ, {εὰ οἱ ΑἸτοτγῖ, οταϊτεῖς. 
Ῥοῆεᾷ ταύτης τῆς σκοπῆς [ἰδ] Βτο- 
᾿ἀαἰ, τιᾶῖσο ϑιερ, Ουεϊξ,. 

τρέϊογ ἀνσέξελϑθε ἀξάϊτ, ροῆεα οὰπὶ 
ταλγρῖπα ΘΙΘΡΏ. ἐνανσίος σῇ. 

μηδαμῇ} ΟὐεἸΕ,. οὐδαμᾷ. ἀείηάς οχ 
εοὐςηι ΑἸτογῖ. οἵ ῬὨΙ]εΙρῃο σορ ρτὸ 
σου ἀδάϊι: Ζευπε. 

διωμοενοῦσιν) [τὰ ΑἸτοτί, ὑτο διαμένω- 
σιν. [ἀργὰ ἐογιρῖα ναϊραία, ἀεὶ πᾶς ἤν 
δ ἄρα ἀνατείναντές τινες τάς : ροῆεᾶ 
σοτγεέζογ φιλίους ἀδάϊ ἴῃ ααεῖξ, 

14. Ὕστάσπας) Οαε]ῇ, Ὑστάσπης. 
ἀεϊηάε καὶ δὴ Μαυτεῖαβ ἴῃ ἤδη τηυσΐϊα- 
Ῥαᾶΐ, ᾳυο ποη εξ ορυϑ. 

ὃ φύλαξ] ἴτὰ ῬΠΠΕΙ. Τιδοποϊανίαπᾷ, 
Ροΐτγεσπηα, ἔτοη, Ἡαςοπιπίομίαπα εξ 
Ζευνίαηδᾶ Ργο ἤ. ΔΙκογί, πθαίγατα Ὠᾶ- 
Ρεῖ. 
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4 ε νΝ ἊΝ » ε δ᾽ ΄ Ἂ 
15 γυναικός. Ο μεν οὖν Κυρος, ὡς εἶδεν, ἀνωπήδησας ἐκ 

ἰοκῶ Ὁ ς Ζ ,, ὦ 3 κω ε ῳ ἀ ἢ 

τῆς ἔδρας ὑπήντα τε αὐτῷ καὶ ἐδεξιοῦτο" οἱ δ᾽ ἄλλοι, 

ὥσπερ εἰκὸς, μηδὲν εἰδότες, ἐκπεπληγμένοι ἤσαν τῷ. 

πράγματι" ἕως ὃ Κῦρος εἶπεν, ΓΑνδρες φίλοι, ἥκει ἡμῖν 

ἀνὴρ ἄριστος. Νὺν γὰρ δὴ τάντας ἀγϑρώπους δὲ εἰ- 

δένωι τῷ τούτου ἔργω. Οὗτος οὔτε αἰσχροῦ ἡττη εἰς οὐ- 

δενὸς ὥχετο, οὔτε ἐμὲ φοβηθεὶς, ὠλλ᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ πεμ-- 

φϑὲς, ὅπως ἡμῖν, μωϑὼν τὰ τῶν πολεμίων, σαφῶς τὼ 

Ἰδόντω ἐξαγγείλειεν. Α μὲν οὖν ἐγώ σοι ὑπεσχόμην, ὦ 
3 “ ΄ 7 ἘΦ ΒΕῚ ΄ ἰδ Ἄ γ 

ἈΑράσπω, μεμνήμναι τε καὶ ἀποδώσω σὺν τούτοις πᾶσι. 
» Χ ε ἴων «τ “ Ἐς “Ὁ -“ 

Δίκωιον δὲ καὶ ὑμᾶς ὥπαντας, ὦ ἄνδρες, τοῦτον τιμῶν 
Ι ε 9 Ν "7 5. ὦ Ν᾿ "»“ « ἐτι 3 ΘΝ Ν 

Ἦ ὡς ἀγωϑὸν ἄνθρω" ἐπὶ γῶρ τῷ ἡμετερω ἀγωϑῷ καὶ 
᾿ δῇ Ἀ 0 ἘΝ... ἔς 9 ΄ 3 ζ΄ 17 εκινθύνευσε, καὶ αἰτίων ὑπέσχεν, ἡ εβαρύνετο. Εκ τού- 

δὸ Ἷ 3 ͵ Ν ΕῚ 7] Ν δὶ "» 

του δὴ πῶντες ἠσπάζοντο τὸν Αράσπαν Καὶ ε ἐξιοῦντο. 
᾽ 7 Χ ε Ψ, ε “ ᾿ 

Εἰπόντος δὲ Κύρου, ὅτι τούτων μὲν [τοίνυν] ὥλις εἴη, ΔΑ 
Ν Ν .«» ν. Ἀ 7 -“» 3] “ Ὕ ν 

δὲ κωώιρὸς ἡμῖν εἰδένωι, τούτω, εῷη, διηγοῦ, ω ᾿Αράσπω" 
Ν, Ἃ 3 7] «υ ΕἸ “»“Δρῆῥ ΝΛ ᾿ Ν »"» 

ζω μηδὲν ἐλαττου τοῦ ὠληϑοὺς, μήδὲ μείου τῶ τῶν σο- 
-“ τὴς 5 "ῷ » δε " λεμίων. Κρεῖττον γὰρ, μείζω οἰηϑέντας μείονω ἰδεῖν, 

ΩΝ 2 5 7, , εὐ Ν ἣν 5" 
187 μείω ἀκούσαντας μείζονω εὑρίσκειν. Καὶ μὴν, ἔφη 

Ἐν 5 7 ς ὮΝ 5 ΄ 5 7 4» ΜῈΝ ὃς 
ὃ Αράσπας, ως ὧν ὠὡσῴῷωλεστατα εἰδείην, πόσον τὸ 

᾿ , γι » ᾿ ΄᾿ ἃ: » 
"1 στρωτευμνῶ ἐστιν, ἐποίουν" συνεξέταττον γῶῤρ σώρων ὥῶυ- 

15. ὡς εἶδεν] ῬΏΙ εἰ. Τἰυτὶ, Βοάϊ. 
Ζομπᾶγας εἴ τηᾶγρο Βίερἢ. ὡς ἤκουσεν. 

οὐδενὸς ᾧχεπο) ΛΊτοτῇ, οὐδενὸς οτηϊῆτ ς 
ἀεϊπάς δίκαιον γὰρ σοττεξϊογ ἴῃ (σπο}, 
ἀεδάϊτ., Ρῖοὸ αἰφίων Ζοπατὰβ ἀτιμίαν 
Ῥοίαϊε, : 

17. μὲν [τοίνυν] Αἀάϊταπι εχ ῬΠΗ]]εὶ. 
ὍΘ πε] ἢ. εἰ ΑἸτογῇ. σοΐνυν τεγατη ΤΘο] ῇ, 
Ψυϊξαίατη μὲν ἅλις εἴη Ροϊαοτγαῖ το] ϊη- 
4αα]. 

μηδὲν ἐλάταου] ἴἰὰ ουπὶ ῬΠΠ]εΪ. 
Ττηδτρίης ϑίςρῃ. πε]. Ζεαηοθ, δης- 
ηὐυὰπὶ μηδὲν μείου ποῦ ἀληϑοῦς τὰ πῶν 
ζσολ. τενοοανῖς ὙνεΙΚα. ϑυϊάαβ ἴῃ 
μείου Ὠαθεῖ μηδὲν ἐλάσσου (αἱ (σε) 
σἀὠληθϑοῦς, μηδὲ μείου τὰ σ΄. π΄. 

μείζω] Ἐκ 1 46πὶ Εἰ τῖ5 ΡτῸ μείζονα, 

δὶ ἀεϊηάς ἰσχιυρόσερα τεσερὶς Ζεμπηε : 

μος ρμοΐει5 Ππαρεΐῖ οιίατη ΑἸζοτῇ- 
05. 

18. ὡς ἄν ἀσῷ.] 1ῖὰ εχ πηδΙρὶπε 
Βιορἢ. εἴ ΤΘοΠ0]. σοττεχὶ εἴ Ἰηἴεγρο- 
Ιανὶ νυϊραίατη ὡς σαφίστατώ γ᾽ ἄν 
εἰδείην, ἐποίουν, χαρά γενοσᾶνῖς ὟΝ εἰῆκε. 
Ἐτίατη Βγοάδουβ νεῦρα ὁπόσον τὸ στρά- 
σευμα Δα] 710υ{Π|: ἀεῖπάε καὶ ἐποίουν 
πείοϊο ἀπὰς ᾿ἰαυαάαν!τ Βίοαάδθοιι5. ὡς 
σαφέστατα γ᾽ ὧν εἰδείην, ἃ ἐποίουν Α]- 
τογῆπιι5 ἸΝοῆγαμῃ ᾿δδλϊοπεηι, [εἀ ἴπ- 
[εγτῖο ἱπερίο γε δηίε εἰδείην, παδεῖ 
(υεϊξ. εἰ ᾿πάθ Ζειηϊαηᾶ: δαπαας 
βαρίίαι Ογτὶ τείροηῆο. Μ|Πῃὶ απίδ 
ἐσοίουν νοσα θυ πὶ τσάντα νεὶ οὕτω 
ἀεοήξ νάἀείατ, σα)}ὰ5. τοὶ] αἷᾶ5 ἴεγναᾶ- 
Υἱὲ ΔΙτουῆηυβ ΠΠθ6γ. ΟἿ. δά νἱϊ. 23, το. 

τυχρὼν αὐτοὺς) ΑἸάϊπ85, ΡΉ16], τηδτ- 



ΤΙΒΕΕ ΥἹ. ΟΑΡ. 1Π. 377 

τούς. Σὺ μὲν ἄρω, ἔφη ὁ Κῦρος, οὐ τὸ τυλήϑος μόνον 
᾽ 5 Ἂς Ν ,ὔ 5, ,Ὗὖν 9 Ἂ, Ν Ν οἶσθω, ἀλλὼ καὶ τὴν τάξιν αὐτῶν. Ἔγω μὲν, ναὶ μὼ 

ε -“ ἷς Ι 

ὡς δηανοοῦντωι τὴν μώχην 
᾿ξ --( " ὦ 9 ε »“" ἣν Ὁ“ κι ἂν 

ποιέσϑαι. ᾿Αλλ ὅμως, εῷη ὁ ζυρος, τὸ πληϑος ἡμιίν 
»"Ἢ ΠΟ ὩΣ ΄ 

ὥρωτον εἰπε ἐν κεφωλαιίω. 

Δί᾽, ἔφη ὁ ᾿Αρώσπως, καὶ 

»ο 7 7 7 

Ἔκεινοι τοίνυν, ἐῴη, τσάντες 19 
δ 8. Ἃ. Βννχ ͵ ΄Ν ᾿ Ν οοΝ Ν τετωγμένοι εἰσὶν ἐπὶ τριώκοντω τὸ βώϑος καὶ πεζοὶ καὶ 

ς - Ἂ » 5 7 ᾿ τ ἥν 2.5 ΄ 3 Ν 
ἱππεῖς, πλὴν τῶν Αἰγυπτίων" οὗτοι δ᾽ ἀπέχουσιν ἀμφὶ 

Χ 4 ͵ 7 Ι ᾿) ἐν. ΚΕ, 
τῶ τεττωρώκοντῶ, στάδια" πάνυ γωῶρ μοι, εῷη, ἐμελήσεν, 
“ ἌΝ ἘΝ κα »“ 7 ς δ' Ἶ ὦ αν 
ὥστε εἰθένοι, ὁπόσον κατειχον χωρίον. Οἱ δ' Αἰγύπτιοι, 20 
3, « “ δ,» » 3 “4 . ἢ Χ 
εῷη ὁ Κυρος, εἰπε, ως εἰσι τετωγ μένοι" ὁτι εἰπῶς, πλήν 

, » 7) Ψ 5ν " « “ " 

τῶν Αἰγυπτίων. Τούτους Θ΄, εῷη, οἱ μυριωρχῶιν ετῶττον 
5» 4" ἣς "»" Ν .-Ἐ « Ζ »-“- Υ͂ 

εἰς ἑκατὸν πανταχη τήν μυρίοστυν εἐκώστην᾽ τοῦτον γῶρ 

Καὶ ὁ 
»᾿»"7» “5 7 », » 5 »6’ὄ ε 7] 

Κροισος μέντοι μώλω ὠκων συνεχώρησεν αὑτοῖς οὑτω τατ- 

Ν Ἵ ἐξ ΓΙ Ὕ ἊΝ ᾿ 

σφισι γζονὶ οὐζο! νόμον εῷφασων εἰνῶν τῶν τάξεων. 

ὃ 7 Ν « »“ « -» ἣν 

τεσ" ἐβούλετο γὼρ ὁτιπλέϊστον ὑπερφωλωγγήσωι τοῦ 
ΓΑ ζ Ν ΄ ΄» 5) ς -“ » ᾽ 

σου στρωτευμωτος. Πρὸς Τί δή, εῷη ὁ Κυρος, τουτὸ επί-- 
“ Ἂς Ἀϊος τὰν ἊΝ 4: 

Θυμῶν; Ὡς ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη, τῶ περιττῷ κυκλωσόμε- 

βΊηῖς Βίερἢ. Βοαϊ]. (συοϊῇ, αὐφοῖς τενο- 
οανῖῖ Ζευηε. 

σὺ μὲν ἄρα] Ἐχ ῬΠ1]εἸ. εἰ Οαο] ἢ. σὺ 
μὲν γὰρ ἀεάεπιπι Ζειπε εἰ Ν εἴῖκε. 
ϑεά γὰρ ἴδερε ρτοὸ ἄρω Ἔχαυ τε ροηὶ, 
πα] 5 ποῦ Ἠοορενθεπ πες Ζεὰπε 
ΤΩΙ ρογίαδάδγε ἈΠΠ0ΔπΠὶ ροϊοεῖ. 

καὶ ὡς} Βιοάξοὶ |ἰθὲῖ καὶ πῶς ἀᾶ- 
θαι. 

19. ἔφη] Οτπίαπε Ἑαάά. ρζγ. {6- 
ἀπεη8 οὗτοι ρετιπεῖ Δα πάντες, πο δὰ 
ΖΕ εγριῖοϑβ. 

ἀπέχουσιν] Βαάδεηῇς ΠἸΌΕΓ οὗσοι δ᾽ 
ἔχουσιν. ααοὰ ρτοθαθαὶ ΟΑΠΊοσατ 5 
ἔχουσιν ᾿πτεγργαίατα5. ἐσέχουσιν, ηαοά 

-Ἰἰρίαπι ἀπῖσα ρ᾽ασοῦδαὶ 1 δοποϊᾶνῖο. 
κατέχουσι ταῦϊεῦαι Ματεῖαβ ; ἀσέ- 
Χουσι ἱπερίς ἀείεπάϊς Ζεαπε. τολὴν 
Αἰγυστίων, ἔχουσι» ἀριφὶ--τ-δπόσον κρα- 
τεῖ χωρίον, 1πὶ Οπε] ἢ, κατέχουσι εἴς ἴῃ 
ἰτατα ραυΐο Ἰοηρίογε (οτιρίατη, τείε- 
τεπίε Ζεαηΐο, ΟυΌϊΪ ἃ ρτπηὰ τηᾶηὰ ἔὰ- 
"Με ν᾽άφαίαν αὖ κατέχουσι. ΜΙΠῚ 1ο- 
οὰβ ΠΟ ἕοϊατη νἱτοία5 (εἀ ετἰαπὶ 

ΤΩ ΠΟὰ5 νἱάείαγ, ΡΈΠΎΪΠΟ ΔΓρΡΌΤΠΘπίο 
ΡΓΟΠΟΤΊΪ ΠἾ5 οὗτοι, αι ἀρετίς Ῥτθο- 
οεάξητι ἐκεῖνοί ορροπίαπιὶ δὰ Αϊρυ- 
Ριοβ τγεΐεττι ἀθθεῖ : ἀείηάθβ ἀπέχουσι 
ΠῸ]1ο τηοάο ροῖείξ ἰοσυτῃ νετδὶ ἐσέ- 
Χουσι ΟὈςίΠπετθ. Ἱπάϊοϊαπιὶ δου πδα 
ἔλοιε δείαπὶ ἰεέϊο ΑἸτογῆπα. 174πὲ 
ΠΙΠ1] τ δ] 15 Τὰ σσυγτι ααδτη εχ 1η41- 
οἷἷ5 ΑἸτογῇ. Γοστθετς τσάντες τεσαγμένοι 
ἐπὶ σρ. στὸ βάϑος καὶ τοεζοὶ καὶ ἱππεῖς 

τυλὴν τῶν Αἰγυπαίων ἐπέχουσιν ἀμφὶ 
εἴο. 

20. ἔφη ὃ Κῦρος, εἰπὲ] Οὐεῖξ, ἔφη 
Κῦρος, σσῶ; οτη!ο ἀγιίσυϊο οἰ εἰπέ. 

Τούτους δ᾽, ἔφη) Εχ ῬΠΠεΙρῆο ἔφη 
δαἀάϊάϊ οαπὶ Ζειηπίο. τούτοις εχ [ἰὈτό 
0 ροίαϊς (ὐδηγεγατῖαϑ. 

οἴκοι νόμον] Δαπίϊπα εἰ σοτγαέϊου 
Οαε!, οἰκονόμον. ἀεϊπάς ἔϑεσαν Ρῖὸ 
ἔφασαν ΑἸάϊηα, ΡΏΠ]Ε]. τηᾶῖρο ϑίερῃ. 
εἰ Ουεῖξ, 

Κροῖσος μέντοι] ΑἸιοτί, Κρ. μὲν-τ- 
ὑπερφαλαγγίσαι. 



21 
Ἀσουταίϊας 
ἀοίογι ΙΓ 

ἀοῖες Ογτὶ. 

478 ΟΥ̓ΕῚ ΡΙΒΟΙΡΙΙΝ ΑΙ 

γος. Καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν" ᾿Αλλ᾽ οὔτοι ἂν εἰδεῖεν, εἰ οἱ 
» -“ 

κυκλούμενοι κυκλωϑ εἰεν. 
Α΄ ὧδ ἐν ν, »“ 9 ᾽ὔ 

᾿Αλλ᾽ ὦ μὲν πταρώ σου καιρὸς μαϑεῖν, ἀκηκδωμεν" 
ε ΝΥ ἾΝ πη .« »-» “ Ν » ἧς » 

ὑμᾶς δὲ χρὴ, ὦ ἄνδρες, οὕτω ταοιεϊν᾽ γὺν μὲν, ἐπειδὰν ἐν-- 

ϑένδὲ ἀπέλϑητε, ἐπισκέψασϑε καὶ τὰ τῶν ἵππων καὶ 
ἊΣ « »“" 9 »-.. ε; ἊΝ Ἂς φ 2 7ὕ 

τῶς ἀΐων, αὐτου ὑὐπθλῴ! ὑπολλώκις -γαῤύμιεβαι ἐνδείας 

καὶ ἀνὴρ καὶ Ἱππὸς καὶ ὥρμω ἀχρέιον γίγνεται) αὔριον 

δὲ προ ἕως ἂν ἐγὼ πἰρωβεάι, τρώτον μὲν χρὴ ἀριστῆσαι 

καὶ ἀνδρως καὶ ἵππους, ὅπως, ὅ τι ἂν πράττειν ἀεὶ και-- 
Ν τ Ἂ κυκῶν Ὑ ΤἈΝ 3 Χ ἣν 3 "π᾿ 7 

θοὸς ἡ, μή τούτου ἡμιιν ἐνθξη" ἔπειτα δὲ σὺ, ἔφη, ω ᾿Αρά- 
τ, Ν ΄ » “ ΧΟ Ν τα ϑς ς, ζ 

σπῶ, τὸ ἐξιὸν κερῶς εχξ, ὠσπερ κῶὶι ἐχείς, κωὶ οἱ ὡλ- 
τ ων ; ε -» ἊΝ -“ 5 »“» ΕΩ 

λοι μυρίωρχοι, ἡπερ νῦν ἔχετε᾽ ὁμοῦ γὰρ τοῦ ἀγῶνος ὄν- 
Σ .« » Ν ΄-, ς 

τος, οὐδενὶ ὥρμωτι ἔτι καιρὸς τοὺς ἵππους μεταζευγνύναι. 

᾿Παωραγγείλατε δὲ τὸς ταξιάρχοις, καὶ λοχαγοῖς ἐπὶ 
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7 ) ᾿ 3 9] - Ἂς 

φάλαγγος κωθίστασϑαι, εἰς δύο ἔχοντας ἕκαστον τὸν 
Ζ ε νν Ψ “ΠῚ γα ᾽ με 

λόχον. ὋὉ δὲ λόχος ἦν ἑκώστος εἰκοσιτεττώρες. 
" κυ 7 »“.8ὲ Ὡ» 9 

Καί τις εἶπε τῶν μυριώρχων, Καὶ δοκοῦμέν σοι, ἔφη, 
“Ἔ “ « » “Σ΄ ᾽ 

ὠ Κυρε, ἱκῶνως ἐζείν, εἰς 

οὕτω βωϑέϊαν φάλαγγα; 

οὔτοι ἄν] ἙΔά. ρτ. σὰπὶ ΑἸιογέ. οὗ- 
σοι ἄν---εὶ κυκλ. οταῇο οἱ ἀτιίςα]ο. 
δεὰ Βτοάξιὶ ορίπιο οὖτοι σοι ητί5 
Ρίασαμ] Τξοποϊανίο εἰ ϑίερῇδῃο. Μυ- 
τεῖας οὗποι-ττμὴ οἱ τηαϊεραῖ. Ψεταμη 
εἰδεῖεν Τεαὰ εὸ 40 ἰατί πα πὰ τἱάσαηί, 
ἀϊοὶ ποὴ ρΡαῖΐο, οὗτος ἄν εἰδείη, ἡ οἱ κ. 
Μ εΠκε σοηπ)]ϊοίερας. 

21. καιρὸς) Οπλες ΑΠοτῇ, ἀεϊπάς 
απ {απτηα εἰ ἸΠηρτ. ὡς τσολλάκις 
μικροῦ εἴς. 

ἕως ἄν] ΑΊιοτί. ἄν οπῆο ἀεὶπάς 
ἐσρῶπον ει χρὺ---πράστειν ἀεὶ καιρὸς εἴῃ. 

Οὐε!. ἀεὶ πφιφὸς ἤ. νυϊκο εἰ καιρὸς 

ἀεὶ ἥ. ἀοῖπάε ὑμῖν ἐνδέη νοτεῖς ΡΠΪ]ΕΙ- 
Ρῇμ5. τούτου δηΐς ἐνδέῃ Ροτηες δά 
φρισαιζν, 

καὶ ἔχει:) Ἰαπίπηα οὐτὰ ΑἸτοτέ. 
κατέχεις, ἴφο ἱρίᾳ νετῦα Αταίρβο 
τηοάο τϑάεαηϊὶ ἐσ Ὠοπιαλ σαβτὶς 

᾿ νὰ Ἂς 

τοσούτους τετωγμένοι, τῦρὸς 
ε "Ὁ " ε Ν 

Καὶ ὁ Κυρος εἰπεν" Αἱ δὲ 

ποπ σοηνθηΐγε ταΐι5 ᾿Αρίσβα σοη]6- 
οἷτ, φαϊσα σας. πιεπγογᾶζα πη ἃ [,Θοη- 
οἷανίο ποΐπεξῃ τορεγῖί, ργοδδηΐβ 
νγεικιο. Νες 1101] Αταῖραβ ἱπίοσ 
μυριάφχους ποπγϊηδῖαγ, Ψιάθ6 εἰίδτι 
αὐ νι. το 8] 

ὁμοῦ γὰρ] Ουεῖῇ, ὁμοῦ δέ. Τεαυ ἢ 5 
ἔσι σὐτὰ Ρῃϊΐεῖρῃο Οαεὶξ, εἰ ΑἸτοτί, 
οὐ. Ργονογθ!! Ἰἰοσο ἐχουρὶ πὶ 
συγγὰβ Ἰυπέϊ! ρΡοπὶ τγεξῖϊε δάπιοπεῖ 
(απο γΆΓ 15. 

ταξιάρχοι:)] ἴἰὰ εχ Ουεῖξ, Ζευηε 
ΡΙῸ σαξιάργχαις. 

εἰς δύο ἔχοντας} Βιιίατίατη ἀϊνὶο 
τη πίραϊο ἴεξεα οτάϊηθ φυαοαᾷδ. 

22. ἔφη, ὦ Κῦρε] Ἑαά. ρΡτ. σὰ πὶ ΑΙ- 
(οτγί. ἔφη ᾿ ανρ, ἀεϊπάς σεταγμέ- 
νους ἃ Ρττηᾶ ταᾶπὰ [οτρία πὶ Ὠδαθοῖ 
Οὐ]. ὡς σοσούτον πεταγμένοι τυρὸς 
οὕτω τεταγμένοι ΔΙιογδηυϑ. 



ΤΡΕΝ ΥἹ. ΟΑΡ.: 1|. 827 

ὮΝ ς ᾽ », » .“ 

βαϑύτεραι φάλαγγες, ἡ ὡς ἐξικνέισθαι τοις οπλοις ᾿ 
7 3 ὃ- 7] 

τῶν ἐγαντίων, τί σοι δοκοῦσιν, ἔφη, τοὺς τὐολεμίους 
-. Ἂν λ ᾿ς 

βλάπτειν, ἢ τοὺς συμμάχους [ὠφελέϊν]; Ἔγω μὲν γὰρ, 23 
3 Ἢ 5 « οἶ ᾿, ς » ἈΝ 

ἔφη, τοὺς εἰς ἑκωτὸν τούτους ὁπλίτως εἰς μυρίους ὧν βου- 
7 »" 7] “ Ἂς ἂν ᾽ 7 

λοιμήν μώλλον τετάχϑαι" οὕτω γαρ ὧν ἐλάχιίστοις μῶ- 
ε τῳ 2 Ν Ν 7 

χοίμεϑω. Ἔξ ὅσων μέντοι ἐγὼ τὴν φάλαγγω βαϑυ- 
» 3 ε 3 Ν᾿ 7 ὍΝ 

γῶ, οἴομιωι ὁλήν εἰεργον καὶ ἀυβ μαλθο τσοιήσειν αὐτὴν 

ἑαυτή. ᾿Ακοντιστῶς μὲν ἐπὶ τοῖς "ΠΥ υιϑόδαιξλῥοια τάξω, 24 

ἐπὶ δὲ τοῖς ὠκοντισταίις τρζάτάς. Τούτους γὰρ τρωτο- 

στάτως μὲν τίς ἂν τάττοι, οἱ καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦσι μήη- 
7 Χ ἂν ς “ » , .΄ 

δεμίαν μώχην ἂν ὑπομεῖναι ἐκ χειρός ; Προβεβλημένοι 
Χ ν 7, "“ Ὁ δὴ 3 

δὲ τοὺς ϑωρακοφόρους μενουσί τε, καὶ οἱ μὲν ἀκοντί- ᾿ 
ε λ 7 ς Χ Ὡς χ, Ψ 

ὦντες, οἱ δὲ τοξεύοντες, ὑπὲρ τῶν πρόσϑϑεν σαντων. λυ- 
»“ Ὗς «.“ 2 37) » 

μιωνοῦντοι! τοὺς «πολεμίους. Ὃ τί δ᾽ ἂν τις κακουργῆ 
ν 3 7] ᾿ς 

τοὺς ἐναντίους, δηλονότι τυωντὶ τούτῳ τοὺς συμμάχους 

κουφί ζι. 

κωλουμένους. 

᾿ ΄ ΄, ον τξ φο ἡὴ » 

Ἰελευτωιους μέντοι στήσω τοὺς ἐπὶ αῶώσι2ὅ 
«; - 3 ͵ , "7 ͵ 

Ὥσπερ γὰρ οἰκίας οὐτε ὥνευ λιϑολογή- 
- -»- 32) "7 »" Ζ΄ ᾿ 3 ἈᾺ ,, 

μώτος οχυρου, οὐτὲ ὥνευ των στεγήν «σοιούντων οὐδὲν οφε--: 
ε} 5 Χ ᾿΄. Ε΄ » Ὺν»"-Ὃ᾿ Φ ἐκ Ὕ  τὴὴ 

λος, οὕτως οὐδὲ φάλαγγος οὔτε ἄνευ τῶν τὠρώτων οὐτὲ 
7 . Ἄ 3 ἣν ΕῚ Ἂς, ΚΝ », 3 

ὥνευ τῶν τελευτφίων, εἰ μῆ ἀγα οἱ εἐσοντῶι, οῷελος ου- 

σοι δοκοῦσιν, ἘΦη] ῬὨΙ ΕἸ ρῃ 15 οὐ πὶ 
ΟυεἸ ἢ, σί σοι, ἔφη, δοκοῦσιν εἶναι, ἢ πούς. 
Βτοάϑιὶ 1ἰὈτὶ τί σοι δοκ. εἶναι, ἔφη, πούς, 
Μαῦρο ϑίερῃ. σέ σοι, ἔφη, δον. εἶναι, 
σούς. ΜΙΠὶ Μυτεῖαβ. νειθα πὶ ὠφελεῖν 
τεέϊε ἀατημαῖδε νἱάεϊαγ ; ἰβίταγ {ὲ- 
οἰαῇ. 

23. εἰς μυρίους) ΑἸίοτ, δισμυρίους 
Ἱπερία. ἀεϊ πα οὕσως γὰρ-τερεω χούμεϑα, 
σαε!ῇ, μᾶλλον βουλοίμην. 

ὅσων) ΑἸἰτοτῇ, οἵων. Ῥοῇ ἀκονσιστὰς 
δυπίϊηα μὲν οπηῆϊ : γὰρ ἀδῖ ΑἸτοτῇ, 
ἀεϊηάς σοὺς σοξόσας (σπε]. 

24. μὲν τίς ἀν] Εχ Οαε!, μέντοι ἄν 
σις ἀεάϊς Ζεαπα, μέντοι, ἡαξοίο, οὐ - 
ὨΐηΟ [πτεγργείαταβ, ἱπερο  πη6. Οὰπὶ 
δῖερῃαμο εἰ Ματγείο Ηατοπιπίοη νὰ]- 
ξαῖαπὶ ἄν σις τηῖανῖ ᾿π σίς ἄν. 

μενοῦσί σε} [τὰ οὐτὰ ῬΠΙΙεΙρῃο, Α]- 

ἰοτῇ. εἰ Οὐεῖξ, ὑτὸ γε Ζευης ἀςάϊε. 
ἀεϊηάε τορόσϑε ΑἸτοτί, πιδῆὰ5 ἰἀτηθῃ 
Αἰ τε πὰ ν Δα ΙΑ. 

ἄν τις κακ.] ἴἴὰ οσυπὶ πε], Ζειης 
ΡΙῸ ἄν κακ. τις. 

25. τοὺς ἐπὶ σὥσι] ΕΠδ εοίάετη, φαΐ 
1185 οἱ ὄπισθεν εἰ οὐρὰ ἀϊσαπίαγ, {τᾶ- 
αἴ ἡ εῖῖκε : τεξῖθ, ἀαπγπηοάο πος ἄς 
ἀϑηλΐηα, ἢΠ1ὸ ἀε οὶ πίε] }1ρ85, 
α΄αυδπασπδηι ἰοσ5 ΠΠΕΙ]Ε ΠΙσΟΥΌΓΩ ἱ. 1 
34. σοῃίτγατιβ ἤαΐϊς δ πίδη το ΕΠ ν]- 
ἀεαΐατ, Μεγαπιὶ σοί βεπυβ ΓΑ ΠῚ ς 
εἴα ἀθθεγα ἀραῖς δά άϊταπὶ καλουμέ- 
νοὺς. 

λι)ολογήμω πος) ΑἸτοτῇ. λιϑουργήμα- 
σος ἀαἴ, ἀδὶπάε ὄφελος οὐδέν. Ῥτὸ ὀχυ- 
ροῦ Εδά. Ρ΄. εἰ σε], ὀχυροῦν, Οδῇᾶ- 
Ἰ1ο ὀχυρῶν ΠΑ ὈΘΏϊ. 

εἰ -Ἰσονται] [11 οσατπὰ ὮΙ], οἕ 
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΄ 3 3... πὶ 3} ε ΄ : 7ὔ 
οδδὲν. ᾿Αλλ᾽ ὑμεῖς τε, ἔφη, ὡς παρωγγέλλω, τάττεσϑε, 

»“ὧ΄ ε "“ὖ “΄ 27 ᾿ ἐν 

καὶ ὑμέις οἱ τῶν πελταστῶν ἄρχοντες ἐπὶ τούτοις τοὺς 
» ς 7ὔ « »“ ε »ὍΆ ΄" 

λόχους ὡσαύτως κωθίστατε᾽ καὶ ὑμεῖς οἱ τῶν τοξοτῶν, 
τ Ἂς “ »“ « , ἣν Δ ΤΣ μων ἄς “-“ 

Ὡ7επὶ τοῖς πελτασταῖς ὡσωύτως. Σὺ δὲ, ὃς τῶν ἐπὶ τῶ- 

σιν ἄρχεις, τελευταίους ἔχων τοὺς ἄνδρας, παρα ολῇ 

τὸς ἑωυτοῦ ἐφορῶν τε ἑκάστῳ τοὺς καθ᾽ ἑαυτὸν, καὶ τοῖς 

μὲν τὸ δέον «ποιοῦσιν ἐπικελεύειν, τοῖς δὲ κωκυνομένοις 

ἀπειλέιν ἰσιχυρως᾽ ἥν δέ τις στρεφητωι, τπροδιδόνωι 9: ἐ-᾿ 
λ 3 Τὰ ΄- 65 7 ᾿ ΞΞᾺ Υ͂ | 

ων, ϑ᾽ανάτῳ ζημιοῦν. θγον γῶρ ἐστι τοῖς μὲν ὥρω-᾿ 
7 "2 ἊΣ ε ᾿Υ 7 93} Ϊ 

τοστάταις Θωρῥύνειν τοὺς ἑπομένους καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ" 
« »" Χ »Ύ" ἂς ΕΣ ρο ΄ 

ὑμᾶς δὲ δέι, τοὺς ἐπὶ σῶσι τεταγμένους, πλείω Φόβον 
»» - -»-Ὁ᾽ “Α΄ νΝ ἃς [τὶ ε ΄»“ 

“8 παρέχειν τοῖς κωκόις τοῦ ὠπὸ τῶν πολεμίων. Καὶ ὑμές 
Ν ““ἦ », τοὺς δ “ 2 2 ΝΟ 57 »“Σ΄᾿΄ 

μὲν ταυτῶω Ὡοιείτε. τυ δὲ, ὦ Εὐῴρατω, ὃς ὠρχεῖς των. 
ΕἸ - »" «“ Ζ - Ν ἃς ἃς 

ἐπὶ ταῖς μηχωνοίς, οὕτω τοίει, ὅπως τὼ ζεύγη, τὼ τοὺς 
7 "7 ν « 5 ͵7 Ὁ ͵ 

αϑργους ἀγοντα, ἕψεται ὡς ἐγγύτατα τῆς ἌΦΒΙ 

29 Ἐν , Ὁ πανεὺν ὃς ἄρχεις τῶν ὠξνέυνον. ἐπὶ τοῖς 

πύργοις ἄγε πώντω τὸν τοιοῦτον στ ρῶτόν" οἱ δὲ ὑ υγ ἡρέτωι 

Ουεῖῇ, πλαῦροὸ ϑίερῃ. εἰ Ζευηίαπᾷ 
ΡΙῸ ἤν---ὦσιν. ὙΝ εἰκίαηδ ἤν---ἔσονται 
αεάϊε. 

26. ὑμεῖς σε] σσυεῖῖ. στε οὐῆι, 
Ἐ]Πρὶ ϑωρακοφόρους. 

τοελταστῶν) ϑυηΐ 4υἱ δηΐρα ἀκον- 
φισταὶ νοσδηῖαγ, ἐπὶ τούτοις ὡσαύτως 
«οὺς λόχους καϑίστατε πε], ὡσαύτως 
λόχους καϑιστᾶτε ΑἸτοτί. 

27. ὃς τῶν] Οαε]ῇ, ὃς τοῦ-τσοῖς καϑ' 
αὑτόν. (Σὰ οοττοέϊοτ τοὺς καϑ' αὑτὸν 
ἔεοϊε. 

κακυνομένοις] Εχ Βαάεηῇ εἰ ΑἸτοτί, 
μαλαπυνομένοις Ῥτθοτα Ζειπηα. 

ἜἜργον γὰρ] Οαοϊξ, ὃ ἔργῳ γῶρ----ϑαρ- 
σύνειν. Βαάεηῇς σροστάταις. 

ὑμᾶς δὲ δεῖ] Οαεῖς, καὶ ὑμᾶς δεῖ. 
Ἑάά,. ρτ. δὴ ρῖοὸ δεῖ μαῦοης, ἀεϊπάς 
φόβν ΑἸτοτῇ. 

28. Εὐφράτα] Ψυΐρατε ποπηεη ᾿Α- 
βοάδατα ποίηεη ρατία πὶ ἀγραϊς (ἐ- 
δχῖὶο 35. (ζαπιεγατὶ8 ἰθ Βυάδοηῇ 
βρῥλναία ἴθι μρήταΐα τερετίτὶ τγὰ- 
αἴς. ΡΒΠΕΙρΡΏ5. ωγηαίες ἀςαϊῖ, απάς 
ἔοτῖε γτηᾶτρο ϑίερῃ. Εὐφράτα ἀαχὶϊ, 

[η- 

αιποά ἀεάϊε Ζειπε. (εξ, Βραδάτα. 
τὰ ποὺ; τσύργουε)] Ψυΐρο ἱ᾿ητετίετία 

νεῖθα τοὺς ὑπηρέτας καὶ ροίξ τυύργους 

Ῥοῆια ᾿ἱπτεγρτγεϊαίασγ ΡΠ] ΘΙ ρῃ 5, ρίδης 
οηγῆς Ουε]ῇ. σατὺ πηᾶγρίπε διερῃ. 
ἰδίταγ Το  αἴεγαὶ Ζεαπε, εδσὸ ἄε]ενὶ. 
ἄγοντα εἴς ἴπ ΡΠΠΕΪ. τηᾶγρῖπα ϑίερῃ. 
Οαεϊξ, εἰ ΑἸτοτῇ. ρτὸ ναυϊ]ραΐο δηΐϊς 
Ζευπίαπι φέροντα. [π᾿ ΑἸκοτί, ἴᾶπηεπ 
φέροντας εἴϊ. 

29. Δαοῦχ,ε] Οαεϊξ. Δαδοῦχε---σκευε- 
φόρων. ἀείποερ5. δάάϊίαπη ναΐροὸ ὧρ- 
μαμαξῶν ἴῃ πο], σοτγεέζοσν ᾿πίεγαϊ, 
οὐλϊῆς δἰἰὰτη Βοάϊ. εἰ ΑἸἰϊοτ. ϑ8ι 
Βδυοῆβ εἴ Ὠθηδη ἀποῖβ ἃ πδίοηα 
αἰτία ἀπέζαπι, αὐ ατάσσῃαβ, Τάοχε 
(ογ θεηάατα νἱάσδτι συἱ ρΡοῆϊτε. 

ἐπὶ σοῖς τσύργοι:) Νίατρο διερῇ. εἰ 
Οαεῖῖ, δἀάαπε ἀεδίποερϑ : ἐπὶ σαῖς μη- 
χαναῖς. Βτγοάϑιὶ [τὶ καὶ ἐπὶ ταῖς μη- 
χαναῖς, αυοά ῬΠΠΕΙΡΠυ8 νοσεῖς, 

ἄγε} Ταπτῖπὰ ἄγετε. ἀεῖπάς σπροϊόν- 
τὰς σοῦ καιροῦ εβ ῬΙΟ τηροσωτέρω σοῦ 

καιροῦ τοροίρχεσιγαι Ἰοπδία5 7ιαῆο ρτο- 
Βτεαϊ, σου τῶν ὄχλων οἷ ἴῃ Ἰἴῦτο Βτο- 
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ἘΣ) ρὲ ΗΝ “. “Ὁ “Ὕ ἿΝ 

σοὺ ἰσχυρῶς κολαζόντων τοὺς «προϊόντας τοῦ καιροῦ, ἢ 
΄ ζτὸ »“, δ 27 ὑβι ε 

λειπομένους. Σὺ δι, ὦ Καρδοῦχε, ὃς ἄρχεις τῶν ὧρ- 380 
"» ᾿ ΕΣ Ἂς "»-» ͵ .-. δ΄ 

μάμαξων, αἱ ὥγουσι τὰς γυναίκως, κωτάστησον αὐτὰς 
3 »"-᾿ 7 ς Ἕ »“Ὕ“ 

τελευταίας ἐπὶ τόῖς σκευοφόροις. ῬἝπόμενω γὰρ ταυτῷ 
) 7 7 ΄ ᾽ ν᾽ ς« ».»ν 

πόντῳ καὶ πλήϑους δόξαν παρέξει, καὶ ἐνεδρεύειν ἡμῖν 
2 7 3} Ν Ἂς ͵ ΕΝ "»-ο 

ἐξουσία ἐστον, Κὼὶ τοὺς τοολεμίους, ἡν κυκλούσϑωι, τσει- 
“᾿ Ἂς μ᾿ Ε) ͵7] ο»“ .“ 

ρώνται, μείζω τὴν ταεριβολὴν ἀνωγκάσει τοιέϊσιθωι" ὅσω 
ὃς »" ͵ 7 ψε Ἂς 

δὲ ἂν μέϊον χωρίον περιβάλλωντωι, τοσούτῳ αὐτοὺς 
5 ΄ 5 7 4 ο-Ὁ ΝῚ . 

ἀσϑενεστέρους ἀνάγκη γίγνεσθαι. Καὶ ὑμεῖς μὲν οὕτω 8. 
»“" εἶν Ν ΡΝ "5 ͵ ἘΣ ζῴ Ν 

ποιᾶτε. σὺ δὲ, ὦ Αρτάβαζε, καὶ ᾿Αρτωγέρσω, τὴν 
᾿ "΄ς Υ "» δὰ ς.« »“ ᾽ , »} τὰς 

χιλιοστὺν ἑκάτερος τῶν σὺν ὑμῖν ἐπὶ τούτοις ἔχετε πεζῶν. 
Ν Ἂς ἡ “ ν᾿ Ὁ 7] Ν ψω δ 

Καὶ συ, ὦ Φώρνουχε και Ασιωδώτω, τὴν τῶν ἐππεων 52 
νι ὯΝ ν ς ς “» 357 Ἂ 7 

χιλιοστὺν, ἧς ἑκάτερος ὑμῶν ἄρχει, μὴ συγκωτωτάττετε 
5 Ν 7 3 4 » « .ν 3 

εἰς τὴν φάλαγγα, ἀλλ᾽ ὕπισϑεν τῶν ὡρμωμωξῶν εξο- 
᾿ 56 ως ΕῚ ᾿. ΕΣ ΄ς « »“" 7 

πλίσινητε καϑ' ὑμᾶς αὐτούς" ἔπειτω πρὸς ἡμῶς ἥκετε 
"Ἢ "»ο 27 ς ͵΄ . ᾿ »υ ε »σ 

σὺν τοῖς ἄλλοις ἡγεμόσιν. Οὕτω δὲ δὲεὶ υμῶς ὥάρε- 

ἀεὶ, συεϊξ. εἰ πιᾶγσὶπε ϑίερῃ. [δὰ 
ῬΠΠΕΙΡΏ5 νετῦα τῶν ὄχλων ρΡοΐ κο- 
λαζόντων «σοὺς Ἰηΐετία νετοξ. 

30. Καρδοῦχε}] ἴῃ Ουεϊῇ. Καροῦχια 
εἰ ἃ ῥτίπια τηᾶπὰ οι ρῖα πι, κάρδουχιος 
ἃ οοτγτεξζοτα, ΄σαᾶπὶ ροετγιογοτη ἔοτ- 
ΤηδΠῚ ἀδὲ οἴϊατη τηᾶγρο ϑδίερἢ. (α- 
ἀἰμττα νετῆο ῬὨ]ΕΙ ΡΏΙ. 

αἵ ἄγουσι τὰς γυναῖκας] Πφο ρ]οί- 

{ἐπηϑῖὶς Γρεοϊεπὶ δεῖς, τγεέξϊς πιο- 
πὰϊ εκε. Ἐχουίατὶ ροῆεηι, ἢ 
σκχευοφόρων ἁρμαμαξῶν (εξϊϊοπε ἔπρε- 
τίοτε εἴξης ἃ Χεηορῃοηῖς ῥτοϊεέϊα. 
ϑεὰ {ςέϊίοης δἰίατη 8. αἰβἰησασπίαγ 
ὡρμάμαξαι ἃ σκευοφόροις. Ῥτοεῖογεδ ᾿ἰ]. 
1. ὃ. δἰ 406. 1ν..2; 20. δὲ Ἰν. 3, 1. ὧρ.- 
μάμαξα αὐ νεπὶσα]απὶ τη]! Ότα ἔμϊς 
Ἴἅτη ἱξρίις ποπηϊπαῖδ. 

᾿ πσαρίξει)] Ἑάά. ρτ. τναρέξειν, ῬΏ]]ΕΙ. 
Βτοάξει ᾿ἰὈετ εἰ στε, πσαρέχε. Νο- 
ἤγατῃ (αξδ!ο εἰ ϑιερῃπαπαβ ἀδάἀεγαηὶ 
ἀΠεπιίδηῖς ΑἸτογῆπο ᾿ἰΌτο. 

τοὺς πολεμίους] Αὐάαίξεῦ ἰἴα νὰ ]- 
ξαϊατη τοῖς πολεῤίοις σοττεχὶ, ἃ πεῖηὶ- 
Ὡς 1ηϊεγρτείατ ταξιαπι. 

τοειρῶνσαι] [τὰ ὕτο βούλωνται ῬΗ]]εΪ- 
ΡὮΣ [ἰυεὲγ, Βτοάφοὶ, πηᾶῖρο ϑῖθρῃ. εἴ 
(εἰ, ἀεϊηάξ μείζω Εαά. ρτ. εἰ Οὐε]. 
Ροῆεαᾷ ἀνάγκη αὐτοὺς ἀσϑεν. πε], εὲ 
ΑἸτοτέ, 

31. μὲν οὕπω) Ταπίϊπα οὐπὶ ΑἸτοτῇ. 
μὲν αὖ οὕτω. ΛΙά, εἰ Θτερῇ, αὖ οταϊδὲς 
εχ ΟἿ]. οὖν ᾿π!εγαϊς Ζεαης. ἀεϊπάα 
'Ῥαρτάοξε καὶ ᾿Αρταγόρσα, ΟΤΑΙ[Π5 νεγ- 
δ15 ἐπὶ τούτοις ἔχετε ΑἸτοτῖ, ογάϊπεπι 
νυ] ράτεπὶ ρομαῦαϊς Ζεὰπε Παῖο ]1- 
ὈτΓΙ Οσαε!ῇ, τῶν σὺν ὑμῖν πεζων---ἔχεσε, 
Νογεη Ατίαρογῆς εἰ ἴῃ Ληδρδῇ 1. 
ϑ τι. εἴ 1. 8, 24. σπὶ γατίοῖαϊα 8]1- 
απα [στ ρίατοο πὶ ᾿ἰ Ὀγ5. [ΤΌ 6 πὶ ἸΪ. 
45 τό, εἢ ᾿Αρσάεζος, ᾿ἰ. 55).35. ᾿Αρτάρε 
ζος. 

32. Φαρνοῦχε) ΑἸτοτέ. Φαρμεενοῦ γε 
καὶ ᾿Ασιάδα. ἴπ ᾿Απαραῇ νἱῖ, 8, ὈΪ5 
Ἰερίτασ ποπιεη ᾿Ασιδώτηςγ ἴῃ Οτἴεῆο 
Ῥετγῆοϊβ 9. ᾿Ασπαδάτης. 

ἄρχε] Ουεὶξ, ἄρχει ὑμῶν. ἀεϊμάς 
συγκατάταττε ἘΔά, ρτΓ. ροβεᾶ τυρὸς 
ἐμὶ ῬΏΠΕΙρΏ8 οατὰ Ομε  , εἰ ΑἸιοτί, 
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͵ « (ρ- ε “ 9 : 

88 σκευάσϑαι, ὡς πρώτους δεήσον ὑμᾶς ἀγωνίζξσϑαι. Καὶ 
ςς Ἃ ἘΣ ἢ “Ἢ ΤΑΝ ΝῊ », ΄ Ε » “7 

σὺ δὲ, ὁ ἄρχων τῶν ἐπὶ ταῖς καμήλοις ἀνδρῶν, ὄπισθεν 

τῶν ἁρμαμαξῶν εἐκτάττου" τοοίει δι, ὁ τι ἄν σοι τοωρωγ- 
ων 3 Ψ΄ Ὁ ο»-" ͵ ἀῷ Ὁ ε ς 

84 γέλλη ᾿Αρτωγέρσας. Ὑμεῖς δι, οἱ τῶν ἁρμάτων ἡγε- 
χ ς Χ ἣν ἘΠ| τὰν Ἀν -“ 

μόνες, διωκληρωσάμενοι, ὁ μὲν λωχὼν ὑμῶν τρὸ τῆς 
7 2 ξ Ἂς Ν ; ε΄ ] 

φάλαγγος, τὼ μεϑ᾽ ἑωυτοῦ ἑκωτὸν ἔχων ὥρμώτω κωτα- 

στησάτω᾽ αἱ δ' ἕτεραι ἑκωτοστύες τῶν ἁρμάτων, ᾿ἥ μὲν 

κατὰ τὸ δεξιὸν ον; τῆς στρατιῶν σταχυνῶι ἐπέσϑω 

85 τῇ φάλαγγι ἐ ἐπὶ κέρως, ἡ δὲ κατὼ τὸ εὐώνυμον. Κῦρος 

μὲν οὕτω διέταττεν" 

᾿Αβραδάτας δὲ ὁ Σούσων βασιλεὺς εἶπεν ᾿Εγώ σοι, 

ὦ Κῦρε, ἐϑελούσιος ὑφίστωμωι τὴν κατὼ πρόσωπον τῆς 

ἀντίως φάλαγγος τάξιν ἔχειν, εἰ μή τί σοι ἄλλο δοκεῖ. 

36 Καὶ ὁ Κῦρος, ἀγασϑεὶς αὐτὸν καὶ δεξιωσάμενος, ἐπήρετο, 

τοὺς ἐπὶ τὸς ἄλλοις ὥρμασι Πέρσας, Ἢ καὶ ὑμεῖς, 

ἔφη, ταῦτω συγχωρεῖτε; Ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνοι ἀπεκρίναντο, 

ὅτι οὐ καλὸν εἴη ταῦτω ὑφίεσϑαι, διεκλήρωσεν αὐτοὺς, 

καὶ ἀν ᾿Αβρωδάτως, ἥπερ ὑφίστωτο, καὶ ἐγένετο 

37 κατὼ τοὺς Αἰγυπτίους. Τότε μὲν δὴ ἀπιόντες, καὶ ἐπι- 

μεληϑέντες, ὦ ὧν τροέϊπον, ἐδειπνοποίοῦντο, καὶ φύλακας 

καταστησάμενοι ἐκοιμήθησαν. 

δεῆσον ὑμᾶς} ῬΗΠΕΙΡἢ 15 οαπὶ Οὐ], ἀεῖπάε ᾿Αβραδάσης εχ ῬΠΠΠΕΙΡΗΪ νοτγ- 
ὑμᾶς οΟταϊτ, ἤοπε εἴ Ουε!ῇ, σοτγεχὶς Ζειπα. Ροί- 

47..Ὁ ἄρχων" 17τὰ οὐπὶ δίθρῃπαπο εἰ. δᾶ ἐγώ σοι, Κῦρε, Οὐ}. 
Ουεῖξ, ρτὸ ὦ ἄρχων Ζειπεα. ἀεϊπάς 26. ἡ καὶ) 1τ Βοα]. εἰ (σπεϊῇ, ἢ καὶ 
᾿Αρταγέοσης ΟαΕΙἴ, ἃ ρτπλὰ πηδηὰ. ΑἸτοτῇ, εἰ χαὶ Ἑἀ4ά, δηΐε διερὴ. 2. 

34. με ἑχυσοῦ ἑκασὸν} Οσαοϊῇ, ο- ᾿Αβραδάτας} Αττϊου] πῇ ὁ εχ πεῖ, 
τὸ ἑχασὸν Παῦεὶ αὑτοῦ. απ δάάϊάϊε Ζεαηα. ἀείπάς τσροεῖπεν {οτῖ- 
οὐπὶ ΑἸἰτοτῇ, ἕκασσος ἀδηῖ, 

σπσοιχοῦσωα) Ουεϊῇ, σσειχοῦσα ἃ Ρτὶ- 
τᾶ τηᾶηὰ Παδεῖ. 

κέρως} τὰ ρΡῖο κέρας ΕΧ πιαγρῖπε 
ϑίερῃ. ΒοαΪ]. Βιυάεπῇ, εἰ σαεϊῇ, ἀεάϊε 
Ζευηδ. 

35. διέταττιν) Ἑάὰ, ρῥζ. διετάστετο. 

Ρίαπι τηδὶίτη, αυοαὰ δά Ογγαπὶ τείε- 
ταῖατ. 

27. φύλακας) Οὰπὶ Ζειηΐο ῷφυλα- 
κὰς ἀεάϊτ  εκε. Ερο σὰπὶ ΔΙτοτ- 
πο {εᾳαοῖ τἄϊίοηθβ Ἔχροῆίαβ αρτα 
δά ν, 1, 20. 



ΤΠΒΕᾺ ΥἹ. ΟΑΡ. 1Υ. 483 

ΘΑ Ύν: 

τὸ Χι Ν ε »“- 9 . ς᾽ 5᾿7 ὲ 

ΤΗ ὃ ὑστεραΐῳ ὥρωι μὲν ὃ Κυρος ἐθύετο". ὁ δ᾽ ἀλ- “Μά ΟΥ- 
͵ 

ΠΑΙΌΓ Ἔχοῖς- 
Ν 3 7 ἣν Ὲ 3 . 2 ᾿ 

λος στρατὸς, ὡριστήσῶς καὶ σπονδὼς «Φοιησώμενος, ἐξω- ἐκευμῃ τὴ ημ 
; ταῖίαας Α- 

7 "“, Χ » »“" "»" Χ 

σλίζετο πολλοῖς μεν καὶ καλοῖς χιτωσι, τοολλοὶς δὲ καὶ Ὀταάατας 
ΤῊ ΏΘΙα ο“ -» » -« δ . 

κωλοῖις ϑώραξι καὶ κρωνεσιν" ὡπλιζον δὲ καὶ ἐσσους Ῥαηιῃερ : 
606 ἤτηὰ] Ν Χ 

προμετωπιδ ἴοις καὶ προστερνιδ ἰοις᾽ καὶ τοὺς μεν μονίπ- γἰγα ΠῚ ρτᾶ- 
Ἷ Ν᾿ ἐμ βν ἌΓ νΠΠτηϊς νος 

σους παρωμηριδέίοις, τοὺς δ᾽ ὑπὸ τοις ὠρμιώσι, ταώρωυ- ἱ5 δὰ ἴοτι!- 
δ 3, κ “΄ », τα! ποτα 

πλευριδίοις" ὥστε ἤστραπτε με; χώλκῳ, ἤνθει δὲ Φοινι- Βοτίδιατ. 

κίσι σᾶσα ἡ στρατιώ. 
. "“»Ϊ ἤ μι Ἂς Ἂ - ὦ 

Καὶ τω Αβραδώτω δὲ τὸ τετρώβυμον ὠρμῶὼ κωὶ ᾿π-32 

Ἐπεὶ δ᾽ ἔμελλε τὸν 
»“"Ὕ Ἃ ΕΙ τέ 3». »-ν ἌΜΨΚΆΝ 

λινοῦν ϑώρακα, ὃς ἐπιχώριος ἥν αὐτοῖς, ἐνδύεσι᾽αι, 

ΕῚ "Ἶ Ἂ » τὰ 

σῶν ὀκτὼ ποαγκώλως εκεκοσμῆήτο. 

΄ "Νά « ᾿ “Ὁ 7 ιν 

τῦροσῷερει αὐτῷ ἤ Πάνϑειω χρυσουν κράνος, καὶ τερι- 

1. μὲν ὁ Κῦρος) Οὐ]. Κῦρος μέν. 
ἀεϊηὰς τυροροεετωπίοις ἃ ρτπηᾶ ΓηΔηὰ 
ΑἸτοτ, 

μονίσπους] ΑἸιοτῆπας ἵσσους, ἀοίη- 
ἂς τοῖς δ᾽ ἐπὶ τοῖς ἅρμασι. Ἐκίατη τε- 
Ἰφὰ! ΠΙΌτὶ εἀϊὶ ἐπὶ τοῖς ΒαΌεηϊ, φαοά 
εχ Βοΐϊ. Βιοά. (συε)ῖ. ᾿οοτγοχὶς 
Ζευπα. 

ἤστραπαε) [τὰ σατα Βοάϊ]. Ομε]ῇ, εἰ 
ΑἸτοτῇ, ρτὸ ἤσσρασσο : ᾳποά ͵8πὶ ΟἸΪ τα 
Θιθρἤδηυβ ἴῃ Τπείδυτο οοττεχὶϊ, Α- 
Ὀτθίοῃ. τἀπηεη δά ΖΕ] πὶ του. 1. 
Ῥ-. όὅ2ο. ἀεξεπάιϊς. 

φοινικίσι)] "“Ταηΐοαβ ραπίοεαβ Ρεγῆβ 
ΑΒ χε Χεπορῃοηΐίεπη [αἰρίσαῖαΓ 
Ὑγεῖκε ργθειηῖα Ζευπῖο. Θαρ ςοη- 
Ἰεξῖατα εἰ ἰονὶς εἰ ᾿Ἰπλυτίοία ἴῃ Χεπο- 
ῬὨοηιΙὶβ ἰησεπί αΠΊ ροζείξ νάετὶ. Ρα- 
πισεάγατῃ τα πἰσᾶτατη αἱ πὶ ρα Ρετ- 
ἴλ5 τηϊτα τεβδηίογ νεϊθγαπὶ ἰοτίρῖο- 
τατῃ ἰοοδ. 

2. λινοῦν) ΝΙιςσεῖθ ΟΠποηϊδίθο Ἰοσὰ τὰ 
εχ Αππδ δι Ρ. 191. εἀ. ὙΝΟΙ δὶ ρο- 
ζαῖς Ζεαπε : ἐκ δὲ λίνον τρεποιημένον 
ὕφασμα οἴνῳ αὐστηρῷ ἱκανῶς ἡλισμένῳ 
διάβροχιον τποολλάκις τοεριπτυχϑὲν δίκην 
ϑώρακος.----ἰς σοσοῦσον ὃ ἦν ἀντιτυσὲς 

ἁλσὶ καὶ οἴγῳ συμπιληϑὲν, ὡς καὶ βέλους 

εἶναι τοαντὸς σχεγαωνώτπερον. ἠριϑῥοοῦντο 
δ᾽ εἰς ὀκτωκαίδεκα καὶ τυλείω χὰ ποῦ 
ὑφάσματος συμπτύγμασα, 46 ογηηϊα 
ἄς ᾿ἴπο ποπάυτπι ἴῃ ἢ]α τοτγῖο ἱπιεὶ- 
Ἰἰδὶ ναὶ  εῖκα, ἸΙάηας ἱπιε!]ΠΠρὶ αἷι 
εχ νει ]8 ὕφασμα οἴνῳ αὐσσηρῷ----συρ- 
πιληϑὲν, ΤΔ ΠῚ []Θτα εἴ ἀσεῖατῃ (ἀς6 
4ὰοὺ πὲ νογθυτῃ ηυϊάδηι ἴῃ ΝΙσεῖδ) 
τλητατη δα ἀἸΠοϊνεπάδς ρᾶτῖες ἰρηο- 
ἴα5 εἰ τ] Ὁ}165 δα οτὶ, αὰθθ. Πα Ππο 
ἃᾳαδ τηδοθγαῖθο οδίοτγθ τουγεαηίατσ, υξ 
[γα δὶ εἴ αἰ !σατὶ ρος, Αἀάὶ τὰ 
Τὰρῆο Ἰπάϊοϊα τα Ραυὰίαηϊθο ἀθ ἢ5 ἴὸ- 
Τὶο5 ἤΟΟ : οἱ ϑώρακες οἱ λινοῖ μα χομέ- 
νοις μὲν οὐχ, ὁρεοίως εἰσὶ χοήσιροοι" δὶ! ὥσι 
γὰρ καὶ βιαζόμενοι σὸν σίδηρον ϑηρεύον- 
σας δὲ ὠφελοῦσιν, ἐνωπόλλυνχαι γάρ 

σῴισι καὶ λεόντων ὀδόντες καὶ τσαρδώ- 
λεών, 

ἐπιχώριος ΟὨ ΔΙ ΙΡὰ5. ποῆετγ εαη- 
ἀεπν {τἰθαὶξ Απαθαῖ. ἵν. 7, το. ἦχον 
δὲ Θώρωακας λινοῦς μέχρι ποῦ ἤτρου, 
ἀνπὶ δὲ τῶν πτερυγίων σπάρτα πυκνὰ 
ἐσπραμ ένα, ἤοτηετο Αἀταῆαϑ εἰ Ατ- 
ΡΠΙα5 Πα 15 11. 820. λινοδώρηκες [μπηξ 

εἰ αἰοπηταγ, οίηάς καὶ χρυσοῦν πρά:- 
νος ΑἸτοεῖ, 
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"ᾳ Ν ΄ ᾿ Ν ἙΝ ῪΗ »" 

ββρωχιόνιω, κοι ψέλλια πλάτεω τερι τοὺς κῶρπους των 
“ὦν »“οΣ’᾽. ο»-“2νβ 7 ἊΝ Ἂς 

χείρων, καὶ χιτωνώ τῦορῷυρουν, ποδήρη, στολιδωτὸν τὼ 
7 « ον Ξ το 1 ͵ 

κάτω, καὶ λόφον ὑακινϑινοβαφη. Ταύτω δὲ ἐποιήσωτο, 
7, “ "5 Ν 3 λυ ς: .«“ ε 

3 λάϑρω τοῦ ἀνδρὸς ἐκμετρησωμένη τὼ ἐκείνου ὅπλω. Ὁ 
ΝΙΝ 3 7 ΄ » Χ 7 ΄ςς ͵ 

δὲ ἰδὼν ἐθαύμωσέ τε, καὶ ἐπήρετο τὴν Πάνϑειων, Σὺ δὴη- 
τῇ ͵ Χ - 7 δ εὐ που, ὦ γύνωι, συγκόψνωσω τὸν σαυτῆς κόσμον τὰ ὅπλᾶ 

3 7, Ὁ ε Ε ΣΕ : 

μοι ἐποιήσω; Μὰ Δί᾽, ἔφη ἡ Πάνϑειω, οὔκουν τὸν γε 
7 27) ὅδε Ν 93 3 Ν “" 37 τλείστου ἄξιον" σὺ γὰρ ἔμοιγ᾽, ἤν καὶ τοῖς ἄλλοις ᾧα- 

“ “ ». 23 -“ 5 46 ΄ ΗΙ γῆς, οἷος τῦερ ἐμιοὶ δοκεῖς εἶνωι, μέγιστος κόσμος ἐσ. 
“ὦ. ιν ΄σ ε 9.» ΄ -»-η.ι ἐλ ᾿ 

Ταῦτα δὲ λέγουσω ἅμω ἐνέδυέ τε τὼ ὅπλω, καὶ λανϑά- 
Ν 3 »“" 5 τ δ “.ἶὰ. δα )7 Ἂς ». 

γειν μὲν ἐπειρῶτο, ἐλείβετο δὲ αὐτῇ τὰ δάκρυω κατὼ τῶν 

παρείων. 
3 λ τς Ἃ 9 Ἵ ς Υ̓ ᾿ 

4Ἁ. ἘἘπὲ δὲ, καὶ τρόσϑεν ὧν ἀξιοϑέωτος, ὃ ᾿Αβραδάτης 
« »“σμ « Ψ' 3 7 ἐὺ ΄ Ἐ 

ὡπλίσϑη τοις ὁπλοις τούτοις, εζνη μὲν κώλλιστος καὶ 
Φ ΄ - Ν᾽ δ 7 « 7 ἣ 

ἐλευϑεριώτατος, σας ν᾿ τὴς Φύσεως ὑπαρχούσης" λω- 
Ἁ Ν ᾿ς ΔΎ ἴς Υ ὃς Εἰ τῷ τῆν 

βὼν δὲ τωρῶ τοὺ υφηνιόχου τῶς ἡνίας, παρεσκευάζετο 
ς » ΄ 4 Ἄς Ν « 3 δ ᾿ς ς 

δως ἀνωβησόμενος "δὴ ἐπὶ τὸ ὠρμώ. Ἔν δὲ τούτω ἤ 
με 5 ως ζ΄ ᾿ς 7 

Πάνϑειω, ὥποχωρήσωι κελεύσωσω τοὺς παρόντας σον- 

στολιδωσὸν) ΟὐΕἾξ, ἃ Ρτπηα τηδηὰ 
Φολιδωσὸν Ὠδθεῖ ; πηα]6. ῬοΙ ΙΧ νἱ]. 
54. εἴη δ᾽ ἄν τις καὶ στολιδωπὸς χιτών" 
στολίδε; δ᾽ εἰσὶν αἱ ἐξεπίπηδες ὑσὸ δεσμοῦ 
ψιγνόμεεναι κατὰ πίλη τοῖς χιτῶσιν ἐπτ- 

στυχαὶ, μάλιστα ἐπὶ λινῶν χιτώνων, 
ΕΠ στολὶς Ρ]1οα, (8}115 μαδείας. ΟἹ. 
ϑαϊτηαῆυς δὰ Τεγία}}]. Ρ. 334. 7απτ|- 
τᾶ τὰ αῃΐία χάσω οτηϊτιῖ, αἱ ΑἸἰτοτί, 
αἱ στολιωτὸν ἀλί. 

3. ἐϑαύμασέ τε] Τα πτίηα στε ογλ Εἰ: 
ἀεϊηάε εἴρεσο Εάάα, ρτ. 

σὺ δήπου] Ταπίϊηπα οὰπὶ ΑἸεοτῇ. οὐ 
δήπου. ἀεῖπάς αὐτῆς κόσμον ΑἸτοτῇ, 

οὔκουν] ος εχ ῬΠΙΙεΙρ ΠΟ εἰ πηᾶτ- 
εηε ϑίερῃ. Ὑνεϊαμα, εχ σαυεϊῇ. εἴ 
ΑἸκτογῖ. Ζεαπίαπα δά α!άϊε. 

ἣν καὶ Ἑάά. ρτ. εἰ ΑἸτογῖ, ἄν. ἀε- 
ἴηὰς φανεὶς Τα πτῖηα, φώνηϑ, ὡς ΑἸτοτξ, 
ῬΙὸ οἷος σερ, ααοὰά Ουεὶί. ἀςθεῖωγ, 
ἁηῖς Ζευπίαπι εταῖϊ οἷος, ϑεαυξης ἔσῃ 

ογῖϊῆι ΑἸιοτῇ: 

Ταῦτα δὲ] Εαά. ρτ. σαπὶ ΑἸτοτῇ. δὲ᾽ 
οτηϊταηΐ : Τεαυθεπ9 ἅμα ἐχ Βτοάεὶ 
1ἰΌτὶ5, ῬΡΏΠ]ΘΙΡΩΙ εἰ Οαεῖξ, δοοεῆῆε.. 
ἀεϊηάε σς ἀπίε σὰ οταϊῆι ΑἸτοτῇ, 

λανϑάνειν μὲν] Ἐχ Ζοηᾶτα λανϑάνειν 
κλαίουσα ἀδάϊι Ζευαπο, αυδπαυδηι. 
δηῖε οσυΐος Ὠαθεη5 ἰοσαπιὶ ΟΠδττοπὶβ 
Ρ. 81. ἴΑκων μὲν ἀλλὰ ἐπείθετο Χαι- 
ρέα:" καὶ λανϑάνειν μὲν ἐπειρᾶτο, ἐλεί- 
βετο δ᾽ αὐτοῦ τὰ δάκρυα κατὰ τῶν παρ- 
εἰῶν. ( ετεγαπὶ ΑἸαϊπὰ εἴ ϑίερῃ. αὐ- 
τῆς ἀΔῃῖ, ; 

4. τορόσϑεν ὧν] ΟΕ], ἤν-τλ βραδά- 
σης. 8ε4 τοΓΠ ΠΔΙΟΠ δ ΠῚ σῶς εχ ΡὨ1]- 
εἰρῇο εἰ Ζοπαᾶγα ἀβξάϊ: Ζειαπα. 

ὑφηνιόχου] Ουε!ῇ, ἃ ρχπηα τηδηῖι 
ἡνιόχου Ὠδθεῖ- 

5. ἀποχωρῆσαι.) Ουε]ῇ. οσαπὶ Ζοπα- 
τὰ Ὠος ἀεάϊτ ὑτὸ ὑποχωρῆσαι. Θυοά 
ΨΕΙΟ ΟΙΏΏΟ5 ΔΙὈὶ[Γοβ ΧΟΠΟΡΠΟη τῷ- 



ΓΒΕ Ψ - ΟἌΡ.ἾΝ, 385 

»᾽ ᾿ 5 ὦ Χ ὅδν ὦ 7 Ε 
τῶς, ἔλεξεν" αλλ ὁτι μέν, ὦ Αβραδάτα, εἰ τις καὶ 
») ΄ ε ΑΚ ς- Ὁ , γυ “" ς κ᾿} 

ὥλλὴ πώποτε γυνή τὸν αυτής ἄνδρα μεῖζον τῆς εαυτῆς 
ΩΣ ἄν ἢ »"» ΄ .« 3 Ν 

ψυχῆς ἐτίμησεν, οἴμαί σε γιγνώσκειν, ὅτι καὶ ἐγὼ μία 
7 5 

τούτων εἰμ : 
ὃ 

“5 -“ ΟΜ Εν. Ὧ Ν᾿ 

Τί οὖν με δέϊ καϑ'᾽ ἕν ἕκαστον λέγειν ; τῶ 
μδ΄ Ὁ ᾿ ΄ » “,“τ:τν»ν 

γὰρ ἔργω οἶμαί σοι πιϑανώτερωα ταρεσχηήσϑαι, τῶν γὺν 

λεχϑέντων λόγων. Ὅμως δ᾽ οὕτως δ᾽ ἔχουσα τρός σε,Ο 
“ἡ ἣν ἊΨ 3 ψ' Ἂς ἌΝ ε ΧΝ 
ὥσπερ σὺ οἶσθα, ἐπομνύὼω σοὶ τὴν ἐμῆν Ἀωὶ σήν φιλίαν, 

ἡ μὴν [ἐγὼ] βούλεσθαι: ἂν μετὰ σοῦ, ἀνδρὸς ἀγωθοῦ 
΄ »" “» » ἊΨ »" ὮΝ »" ᾽ 

γενομένου, κοινή Ὑήν ἐπιέσασϑαι μώλλον, ἢ ζην μετ 

αἰσχυνομένου οἰσ'χυνομενη" 
7 Σ Ν » ,ὕ 

λίστων καὶ ἐμαυτὴν ἠξιωκώ. 

ε » Ν ᾿ ΄΄ν 

ουτῶς ἐγὼ καὶ σε τῶν κωλ- 

Καὶ Κύρῳ δὲ δοκῶ μὲε- 7 
: Ν Ἐῤν ἣν ͵ - , “ἷ ; ἣ 

᾿ψώλην τινὼ ἥμως χαριν οᾧειλειν, οτί με. αὐχμώλωτον 
΄ κὑ.. "᾿Ἃ “οἮ ᾿ Ἂ» 2) «ς ᾧ ἡ ὅ Φ“) 

εγομενήν κῳώὶ εἐζωΐ εϑ εἰσαν εαὑτῳ, οὐτὲ ὡς δούλην ἠξίωσε μπενή έ ή 
"“ .7 « ᾽ 7 με 3 2 

κεκτήσϑαι, οὔτε ὡς ἐλευθέραν ἐν ἀτίμῳ ὀνόματι" δδιε- 

φύλαξε δὴ σοι ὥςπερ ἀδελῷοῦ γυναῖκα λαβών. Πρὸς 8 
Ν ἃς , Ι! ΠῚ ἣν ΕῚ »“72᾿ ς "9 Ν 7] 

δὲ καὶ ὅτε πολυυδμα ἀτξακη δύξῴῳ, ὃ τ ᾧυλάττων, 

ὑπεσχόμην αὐτῷ, εἴ με ἐάσειε πρός σε τέρμ ἀψψγαι, ἥζειν 

τηονῖῖ, ἴῃ εο Μαυτείας ἐὰπὶ ἴακδῖ : 
τηϊτα πὶ οἴ, ἅπ4ε οταιτοηθτη ἤδη- 
ἴπεεθ τείοϊνετι Χεπορῆοη. Αἱ ρὺυ- 
ἄοτὶ πιᾶγιτὶ οὐ ἀχογὶβ τὰ τηθ] 5 οοη- 
(α}}ς τείροπάει γΥεΚε. 

εἴ τις καὶ Ἑάά. φΡγυ. ἤτις καὶ ηυοά 

γιατ (ὐφ]1ο σοτιοχὶς, καὶ οπλίτῖς 
ΑἸτογῖ, ἀεὶ πάρ Ἰάθγη ᾿ἰθεγ τούτων μία 
εἰμί, (σε! ῇ, γυνὴ τρώποτε τὸν ἑωυτῆξ. 
Ῥοβδα τηδ]ε απτὶπα καϑὸ ἥν. 

λόγων) ΑἸτοτ. οπαῖῆς οαπὶ 1αη- 
τη. 

6. ἐπομνύω] Ἐχ Ζοπατὰ ἐπέμνυμι 
«ει Ζευπε : τεδλαβ οὰπὶ εοάετῃ 
ἐγὼ (εαμεης οτηϊπῆξι, 4υοα 1πτρτι πὶ 
(εοϊαῆ. Γι0τὶ Βιοάθι ἐγὼ βούλο- 
μαι. 

μετὰ σοῦ, ἀνδρὸ;} Βαάεηῇο [1δετ τε- 
Ρεῖὶς ἀνδρὸς, ὡἂὐ ἢτ ἤρατα τολοκή. (εἀ 
δίερμᾶπαβ ἰπάς εἰποϊεῦαι μεστὰ σοῦ 
σοῦ ἐμοῦ ἀνδρὸς, ἀνδρὸς ἀγ. ὙΈΡ665: [1.1 4{-- 

μιτὰ σοῦ τοῦ ὠνδρὸς, ἀνδρὸς εἶγ. γεν, 

ἐσιέσασϑαι) Ολβλιιο ἐσιέσεσθα, ἀς- 

ἄϊι, Ηείγοξίιβ ἐπεέσασθαι γῆν ἰηῖϊοτ- 
Ρτείαῖαγ ταφήν. ὉΌΪ νάθ. δηηῃοῖαᾶ- 
τοηε τ Πε  εγ ΠῚ ἴοπ|. ἱ. Ρ. 1342»- 
εἰ ΑὈτείοῃ. ἴῃ ΟὈίεγν, Μ|ῸΕ]]. Βεὶς. 
Ψ]. 2. Ρ. φοφ. κοινὴν 6 Ῥῃϊοῆταῖὶ σοῃ. 
1ϊ. 9. ἰσγιθεγα, ποῇ εἰ οραϑβ. 

7. δοκῶ) (σαοϊῇ, νεγθατῃ ρΡροίξ τινὰ 
ΤΟ] 1 οἶτ, παυγαηΐθ Ζεαηίο, 

γενομένην) [τὰ εχ [ἰἰὈγο Βτοάφι, 
(αε!. ΑἸτοτγῇ, εἰ Ζοπᾶγα σατὴ Ζευηΐο 
ἀξαϊ ργῖὸ γεγενημένην, ϑεαιρηβ καὶ 
τηδῖὶς οὐϊῆς Τὰ π|1πᾶ8. 

οὔτε ὡς ] Τπτει!εγτα πὶ ναἱρῸ με οὰπὶ 
Ταρτίηα εἴ ΑἸτοτγῇ. οτηϊῇ, συδηᾳαᾶπλ 
ἀςξεη!απι ἃ ψαϊοκεπαγῖὶο 84 Εατίρ. 
Ρῃαη. Ρ. 182. 

ἐν ἀτίμῳ ὀνόματι] ΟΟΠΟυΡΊη6., παλ- 
λακῆς, νοσάΌαΪο ποϊαϊϊ ατὶ, 

8. ὅτε ᾿Αράσπας) ΛΔτέϊσα!ατῃ ὃ ναΐξο 
ἱητεγίεστατσηα οατσὰ Οπε]ῇ, ΑἸτοτῖ, εἴ 
Ζομᾶτα οπηϊῆς Ζειπε, ἀεϊημὰς ἐάσῃ 
Ουεῖξ, οαπὶ Ἑαά, ρΓ- 

σο 
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Εν ΩΝ Ν Δ τᾷ 7 327) 

οὕτω σὲ τυολὺ ᾿Αρώσπω ἄνδοα καὶ τοιστότερον καὶ ὠμεί-- 

γονώ. ὶ 
Ν ἴων “" ς δ 7 5 

9 ἩἫἩ μεν ταῦτα εἶπεν ὁ δὲ ᾿Αβραδάτας, ἀγασθεὶς, 
-“᾿ 7 ἐν ρον “ - - ΄ 

τοῖς λόγοις, καὶ Θίγων αὐτῆς τῆς κεφαλῆς, ἀναβλέ- 
» Ἂν 3 .. 2 ᾽ ΕἸ τ κα "ο΄ δὴ 

Ψας εἰς τὸν οὐρανὸν, ἐπεύξατο" Αλλ, ὦ Ζευ μεγίστε, 
»“ “ 2 ᾿ Ἂ 3 5 ψ ΝΥ 

δός μοι φανῆναι ἀξίω μὲν Πανϑείας ἀνδρὶ, ἀξίῳ δὲ καὶ 
ἌΣ Ἄν, ἰο κον τ , “ οἷς δ ᾿ς 

Κύρου ζδίλῳ του ἡμῶς τιμήσαντος. Τανυτῶ εἰπῶν, κατὼ 
Ἂς δύ δϑνω Ζ δι ΕἸ ς δ ὰς Ὁ τεῦ 

τὰς ύρως τοῦ ἁρματείου δίφρου ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸ ἄρμω. 
᾽ ΕἸ ὁ Τρ 3 “ Ἐς Ν ΄Ζ « ε 

10 Ἐπεὶ δὲ ἀναβάντος αὐτοῦ κατέκλεισε τὸν δίφρον ὁ ὑῷη- 
7 ΕῚ 3) ῷ Ἴ »Ὕ ὮΝ Π) “7, 

γοχος, οὐκ ἐχουσὼ ἤ Πάνϑειω, ὥως ὧν ἔτὶ ὠὡλλως 
3 7 Χ ΔΆ 7 Ἂς 7 Ν »" Ἃ 

ὠσπώσαιϊτο αὑτον, κἄτεφιλησε τὸν δίφρον' κωὶ τω μεν 
7 "» Ν ἀφ ς Ν - »Ν ΄ 

τροηει "δὴ τὸ ὠρμυῶ,, ἤ δὲ λωϑοῦσα οωὐτὸν συνεζῴειπετο, 
- ΕἸ 5. )ὲὼλ ἌΝ ἈΦΕ Ἴ 

ἕως ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Αβραδάτας εἰπε, 
, Ὶ ΑΛ -“Ὗ΄ Ἂ» 4 

11 Θάρσει, Πάνϑειω, καὶ χαῖρε, καὶ ἄπιϑι ἤδη. Ἔκ 
᾿ 4 Ν ς δ ὦ Ν ς Ἁ ἶ “ 

τούτου δὴ οἱ εὐνοῦχοι καὶ αἱ ϑεράπαιναι, λαβοῦσαι 
ΙΝ 32 »»» Ε ἣν «ς ΄ 

αὐτὴν, ὠπήγον εἰς τὴν ἁρμάμαξαν, καὶ κωτωκλίνωντες 
μλ Ι͂ω »,ο»-, ς ἣν 23 »" ϑ 

κατεκάλυψαν τῇ σκῆνη. Οἱ δὲ ἄνϑρωποι, καλοῦ ὄντος 

᾿Αράσσα) Ηδης ἰογπηᾶτη ργὸ ᾿Αρά-ὀὨ 82. τὴν Καλιῤῥόην εἴασεν ἐπὶ τῆς ἄρμα- 
σσου εχ (σαεϊῇ, ἀφάϊ Ζειηδ. μαξης; καὶ συνεκάλυψε τὴν σκηνήν, Ὁ 

ἄνδρω καὶ δος εχ ᾿ἰυτι5 Βγοάβοῖ, οὑπὶ Ἠεπιβετηυῆο Τοτνῖ}]ς. σὐπίεε 
ῬὨΠΠΕΙΡΏΙ εἰ σαε!, τεπιταῖς Ζευης. σκηνὴν ἴῃ Χεπορποηῖς {στο η ΠῚ, 

9. ᾿Αβραδάτας) Ηδπο [ογπηαττι τὸ ἂϊ σκηνὴ ἴε σᾶπιογα συγ 5. γε ]Ὸ ΔῈ ξ 
᾿Αβραδάτης ἀεάϊτ ΡὨΠ1Ε]. με], Ζομα- ἢηάοης οδτερὶ ἀϊσαῖασ, ϑεά δτγαῖ 
Ιᾶ5. σκηνὴ κύκλῳ πεεριπεφραγμένη, αὐ ΡΙὰ- 

σοῖς λόγοις] Ταητπᾶ εἰ ΑἸτοτῇ. αὐ τἀτοῆβ ἴῃ Ατίαχογχα αἷΐ, σα] 5 ἰαἴογα 
σήν, ΤΠΔΤΡῸ Βίερῃ. τοὺς λόγους αὐτῆς οὈιτερεθαηΐ τταραπετάσματα, η0δ τὸ- 
τείεγι πθίοϊο απάθ. ἀεῖπάε πρὸς τὸν οὐ. πηονετὶ οἵ οὐάποὶ ροίθγαπε. ἈΒεέὶϊς 
ρανὸν λαπιῖηα εἰ ΑἸἰτοτῇ. Εχ πε! καὶ. ἴτὰ τῇ σκηνῇ κατακαλύσπσειν σινὰ αἰοὶ 
δηΐς Κύρου ἀορείῃι, ἁρμαςσίου Ἑα ἃ, ρτ. ροϊεῇ. 

το. οὐκ ἔχουσω) πε]. οὐδ᾽ ἔχουσα. καλοῦ ὄντος} Τοσὰπ ἱπιϊτδτίοπε τοά- 
ἀεῖπας τρῶς αὖ νετῖσ ΡΠ ΠΟΙ ΡΣ. πῶς ἄετγε Παάαῖς Οδατγίτοη ᾿. 82. τθοπόη- 
ἔσι ἄλλως ἄν ἀσπάσαιτο. ΑἸϊοτῇ, σῶς ἴό 14πὶ ΑὈτείοῃϊο 1.δδξοη. Αὐτή θηεί. 
ἂν ἔτι ἄλλως ἢ ἀσπάσσιτο. Ρ.46. ΝνεΙκῖο θοὸς τὰπι ἰενὶ5 ρμυΪ- 

ϑάρσει) [τὰ οχ Ουε]ῇ, ρτοὸ ϑάῤῥει ἀδΘ-ὀ  οττυάϊηϊ5. ἔδτηΐπθο Πρ ηἰ Βοατίο τάτηεπ 
ἄτϊ Ζεουηδ. Ραῦάᾶ να εἢ. Μεὶῖὰς 116 ἔμπης 

11. αὐτὴν ὠσἤγον]. Οτάϊης ἱηνεῦο σεηΐίεδαῖ, Αἰᾳαϊά ἢρηϊβοαῆδ ἀς ρΡα]- - 
Ουε!, ἀεῖπάς κατέκλινων καὶ Δα. Ρτ. οτταἀϊης οτατιοη 5, φαᾶῖι ἱρία Πᾶ- 
ΔΛΙτοτγῖν εἰ ΡΟΠΠῸΧχ Χ. 42. Ῥαειας. Μετὰ 46 δα ῥγϑῖεγ ΑὈτγα- 

φῇ σκηνῇ} ῬΟΙὰχ 1. ο. ἰητετργείαίασ ἀαΐδπι, ἱρίαπι ποῖῆο Ροΐοται Ἔχ []- 
“σὺ ἐστεγασμεένον μέρος τῆς ἁμαξης, εἴ ΤηαγΓ, σαπὶ Δι ι οπιηδβ [αἰ βδης δὰ 

σκηνὴν ῥτοῦῖετί. 11τὰ οτίατη ΟΠ το ἢ. εὰἃ ταπιοῖί!. ΜΌΜΑ 
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τοῦ ϑεάμωτος τοῦ ᾿Αβραδάτου καὶ τοῦ ὥρμωτος, οὐ 

τυρόσιϑεν ἐδύναντο ϑεάσασθαι αὐτὸν, τρὶν ἡ Πάνϑειω 

ἀπήλϑεν. 

Ὡς δ᾽ ἐκεκαλλιερήκει μὲν ὃ Κῦρος, ἡ 'δὲ στρατιὰ 12 
Ογτὰβ ἄσσα8 

χατέχων σ΄ ο0-- ςοινοοσδῖοβ 
ν᾿ ἄδηθο δὰ 

πὼς ἄλλας τορὸ ἄλλων, συνεκάλεσε τοὺς ἐμαωα" τ ἔρετι υἱξῖο- 
.Β ἐΧ- 

ἔλεξεν ὡδε᾽ Ανδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι, το μὲν Ἔτ: 1.3 ὙΕΗ 

ἡμῖν. οἱ Θεοὶ φανῶν: οἱό, ὙΕ ὅτε τὴν πρόσϑεν γίκην 

ἔδοσαν" ὑμᾶς διε εγὼ βωώλομαι ὠνωμνήσωι, ὧν μοι δὸο- 

κεῖτε μεμνημένοι πολὺ ἂν ΘΟΌΕΟΥΝΣ εἰς τὸν ἀγώνα. 

ἰένωι. Ησκήκατε μὲν γὰρ τὰ εἰς τὸν τσόλεμον πολὺ 14 
»ο»-Τρ »»ν ὩΣ "" 

μᾶλλον τῶν τοολεμίων, συντέτραφϑε δὲ καὶ συντέτωχϑε 
2 βὰν ᾿ς ἢ πΝ Ἄ 4 Ὰ Ν ς ΄ ΑΝ 

ἐν τῷ ἀὑτῷ τόολὺυ τλείω δὴ χρονον, ἡ οἱ πολεμίοι, Και 
ά δα κω ΄ τς Χ . Ζ Ν 

συννενικήκωτε μὲτ ὠὡλληλων᾽ τῶν δὲ πολεμίων πολλοι 
Ν Ἄ 8, δ. ἃ 

μὲν συνήττήνται μὲτ' ὠυτῶων" 

-παρετέτακτο αὐτῷ, ὥσπερ ἀκψαν ως 

Ν : 7 ς ὁ ο 

δὲ ὠρμοχήτοι ἐκώτερων, 
ς Χ “" , -" « ͵, ἃς 

οἱ μὲν τῶν πολεμίων ἴσασιν, ὅτι τροδότας τοὺς τσώρα-- 
5} Ὰ » Χ « 3. υἱῷ “Ὁ 3 .« Ἂς 

στάτας ἔχουσιν ὑμεῖς δὲ, οἱ μεϑ ἡμων, ἴστε, ὅτι μέετω 
-“ 7ὔ ἽΝ," ψ 55 δ 

Θελόντων τοῖς συμμώχοις ὥρήγειν μώχεσϑε. Ἑἰκὸς δὲ 5 
Ν λ ὰ 3 ΄ ς 7 7 ϑ 

τοὺς μὲν σιστευοντας Φλλήλοις ομονοὼως μάχεσθαι μεν- 
ἊΣ Ν Ἂ “ 3 "»“ 7 

οντασ᾽ τοὺς δὲ ἀπιστοῦντως ἀναγκαῖον βουλεύεσθαι, 
»᾿κ»"» δι. ’ 7 » Ν ὙΝ ΕἾ τς 

πῶς ἂν ἕκαστοι τάχιστα ἐκποδῶν γένοιντο. Ι͂ωμνεν δὴ, τ6 

Ὁ 12. κὠφέχων)] 1 εοηοϊανίι9 ἴῃ ΒΟΙΙ5 
Ῥηοτὶβ Εάϊε. αἷῦ τε ρασιτι [ἢ Πἰτὶ5. ηαϊ- 
Ὀυίάαπη καὶ ἔχων. {εὰἀ τοξεια5. Ἰθϑὶ 
ἔχων καί, ϑεὰ ἴῃ τηδιρίπε Εάϊι. 2. 
Ὠαθεῖ καὶ ἔχων" τεξτϊας ἔχων δὲ, ἀϊῥο- 
ὴς ῥεομίις σίας Ἱεμεγοη αἰδὶ απ αἰϊος 
νοῦς (δτησεγατβ, ΜΙπῚ πῶς οὔ- 
ἴοατα εἰ ἀα νἱτῖο τυ ρεξϊα Τὰ ηξ, 

ἔλεξεν ὧδε] συεϊξ, ἔλεξε σάδε. ἀείη- 
ἀς οἱ Θεοὶ ἡμῖν Ουε!ῇ, [64 ἡμῖν οπλὶῆς 
ΑἸτοτί, 

14. μᾶλλον τῶν] Ἐχ Ομε]ῇ, ἤ ἱπίετ- 
Τεγοϊς Ζεαης : ΡᾶυΪο δηΐθα μὲν οτηϊῆϊς 
ΑἸτογῆηὰς ᾿Ὀεγ. 

τυλείω ἤδη) νοσεπι ἤδη Ταπιῖπᾶ εἰ 

ΑἸτοτῇ, οπλϊτα τ, ἀεὶ πάδ οἱ τσολλοὶ ἐκ 
Ουεῖῇ. ἀδάϊ Ζεθηε. 

μετ᾿ αὐτῶν] τὰ οὐαπὶ ῬὨΪΪεὶ, Βοάϊ, 
Ουε!ῇ, ἥτσηνται μεϑ᾽ ἑαυτῶν Βυάεηῆς 
εἰ ΑἸτοτῇ, ἀηῖα Ζειηπίαπὶ ἐταῖ κατ᾿ αὖ- 
σῶν, 

σοῖς συμμάχοις] Φαητπα οἱ ΓΙ 
σῶν συμμώχων. ἀεϊπάε ΑἸά. εἰ δίερῃ. 
μωχεῖσϑε. ΑἸτοτῇ, μάχεσθαι. 

15. πῶς ἄν) )αητίπα οὐπὶ ΑἸτοτῇ, 
ἄν οχῖῆι ; ἀείηας ἐκποδὼν τάχιστα 
ΑἸτοτῇ, 

16. ἤτωμεν)] ΑἸτοτῖ. Ἴμεν δή. 85ὲ- 
αᾳαξητία ὡς ἐκ χερὸς μέχεσθαι Ζευηα 
σοη)αηρις σαπὶ ψοσθὶς ἐώμεν δὲ ἐπὶ 

σο2 
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ὦ ἄνδρες, ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ἄρματω μὲν ἔχοντες ; 

ὡπλισμένω τρὸς ἄοπλωῳ τὼ τῶν πολεμίων, ὡς δὶ αὕτως ἢ 

καὶ ἱππέως καὶ ἵππους ὡπλισμένους πρὸς ἀόπλους, ὡς 

Ἰ7ὲκ χειρς μάχεσϑωι. Πεζοῖς δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις, οἷς 
΄ -»- 5 ε : 

καὶ πρόσϑεν, μαχέσθϑε' Αἰγύπτιοι δὲ ὁμοίως μὲν 
« ΄ “ς.Ν « ψ ἣ᾽ "4 ͵7] ἃ. 

ὡπλισμένοι εἰσὶν, ὁμοίως δὲ τεταγμένοι" τάς τε γὰρ 
: ΄ 7 9 Ἄν χὼς - ὁ ἰ ἘΠῚ: 

ἀσπίδας μείζους ἔχουσιν, ἡ ὡς ποιεῖν τε καὶ ὁρῶν" τε- 
Ν 5 ς Ν ὌἝ 4“ 7 9 

ταγμένοι τε εἰς ἑκατὸν δῆλον ὅτι κωλύσουσιν ἀλλήλους 
΄ ͵ Ἂ ͵7] ἄο » 

18 μάχεσθαι, πλήν πῶώνυ ολίγων. Εἰ δὲ τῷ ὠϑοῦντες 
2 ΄ "4 «“ Ε] δον »“» ͵ὔ 5 “τῷ 

ἐξώσειν σιίστευουσιν, ἐπσσοις ὠὑυτους Ζρώτον δεήσει ΟΤ 8-- 

ππ Σ Σ  ΣΣ-ΣΣΣΣΙΣΩΣΣ-“Σ ΖΚ. ΄ ἔμ μ5. (εὖ » υὔ᾽, Ν᾽ δ 

χειν, καὶ σιδήρῳ ὑφ᾽ ἵππων ἰσχυριζομένω. Ἢν δέ τις 

αὐτῶν καὶ ὑπομείνη, πῶς ἅμα δυνήσεται ἱππομαχεῖν τε 
Ν -““ Ν “ Ν᾽, ΐς 4 

καὶ Φαλωγγομαχέιν καὶ πυργομώχειν; Καὶ γὰρ οἱ 
ΜΝ “" .-» ΝΟΣ ΟΑ͂ , Ὡς Ν ᾿ 
ἀπὸ τῶν πύργων ἡμῖν μὲν ἐπωρήξουσι, τοὺς δὲ πολεμίους. 

ἘΣ 
Ζ, 3} ᾽ »“»" Ὰ -“. ΄, ΕΣ ὦ Ἴϑις Ἂ 

δὲ τινος ἔτι ἐνδέισιϑιαι δοκεῖτε, πρός ἐμε λέγετε᾽ σὺν γῶὼρ, 

΄ 5 Ὁ" 2 “Ὁ 7 ᾽ 

10παίοντες ἀμήχανειν ἀντὶ τοὺ μάχεσθαι ποιήσουσιν. 

»“ Ε Ν 3 ΄ Ν ΕΣ ᾿Α ᾽ -ὉἪ 7 ϊ 

Θεοῖς οὐδενὸς οτορήσομίεν. Κα; εἰ μέν τίς εἰσῖειν τί βού- 

λεται, λεξάτω" εἰ δὲ μὴ» ἐλθόντες πρὸς τῶ ἱερῶ, καὶ 

σοὺς τουολιμίους. ἘἈεξῖυς (ὐαπηεγαγς ἀεάϊε Ζουπῃε. 
ψεγίθηβ: μη ετ οἱ ομηπ ἐφμὶς ὐἰγς 
φμέ αγηιαίῖς ΘΟΜΤΩ͂ 1πιογ7π 85.) (σογισπα- 
7π.4) μὶ σα σον! ἐπάμπι ῥγαίϊεπι οο- 
Ζπ17ι45. ὉΠ 

17. ἄλλοις] Εχ (απλεγαγιὶ νεγἤοης, 
αὐδπὶ (ξουϊα5 εἰς εοποϊανίαμδ, αὐ- 
σοῖς (οτὶρίεγαπε Ζευπε εἰ ὕ  εἰκε ργο 
ἄλλοις, Ι1ῃ Οαεῖϊξ. ἱπῖεγ νετίας ἃ σογ- 
τεξζογτα [{οτὶρῖαπη τοολλοῖς ὨδΙΓαῖ 
Ζεαηε, τἀσεηΐε ΕἸΙ͂ΟΠετο. 

οἷς καὶ] [τὰ ῥτὸ οἵοις καὶ (ὐΔηλεγατγιὶ 
νεγῆο, πιᾶγρὸ ϑίερῃ. εἰ (σε! ἢ. 

Αἰγύστιοι δὲ] 1 απτῖπα Αἰγυσ'τίοις δὲ, 
οἵ, ΑἸάϊηα Αἰγύσσιοι δὲ οἵ. σοττεχὶς 
ᾳἀπιοηῖτα Βτοάφοι ϑιερῆδπαβ, αἰρη- 
τἴεηιε ῬΒΙεΙρῆο, συεϊῇ, ΑἸτοτέ, 

ὁρᾷν] Ματεῖαβ ἰπ [15 ᾿ἰὈγῖ5. πλθ] 5 
1ετὶ ρα πὶ τοροορᾷν τεϊϊαῖατ, ααοά Οδ- 
τιιογατῖι5 ἐς ἱκμεοποὶ, νεγίεπαο γεαάϊ - 
ἀεγαηῖ. καὶ ὡς ὁρᾷν ἀαῖ ΑἸτοτί, 85εὲ- 
μεῆς τεταγμένοι τε μὑτὸ δὲ ἐχ Ουο!ῇ, 

18. Εἰ δὲ τῷ] Ἑάά. ργ. εἰ ΑἸτοτῇ. εὐ ὦ 
Τεοποϊανίαπὰ μοϊτετηα σῷ ὃς σῳ. 

οπχϊῇϊ, αυὰτὰ Γεα ἴα τοσθητίογεβ 
Ἑαιτοπ 5. ΟΠΊΠΕ5. Τεα ὰ ἢ 5 τυισχεύου- 
σιν εἰ ἴῃ Οαπαεϊῇ. εἴ τεάάτϊάϊς ῬΏΙΠ]εὶ - 
Ρῆυ5, ασυδηηθδτη περ] εξϊα πη ἃ Ζειι- 
πο. Μὰαϊρο εἰ -τ-σισσεύσουσιν. ᾿ἰ τὶ 
Βιοάφοὶ τοιστεύσωσιν. 

ἰσχυριξομένῳ} [τὰ ῬτῸ ἰσχυριζομένων 
ῬΠΠ6]. [ἰδτὶ, Οδῦγ. Βιοάθι, Βοάϊ. 
Ουε]ῇ. ΑἸτοτῇ, καὶ ἵπποις σιδήρῳ ἰσχυ- 
ριξομεένοις τη ας Ὀαὶ Ματεῖαϑ. 

ὑποριείνη} 1τὰ οσυπὶ Ζειηΐο ὃδχ ΡΠ }]- 
εἰρῇο εἰ συεϊῇ, (οτὶρῇ ρτὸ ὑσιομεένη. ὦ 
γεγθα καὶ πυργομαχιεῖν οταὶϊῆε ῬΗ1]- 
εἰρῇας εἰ Οσυεϊξ, αδὶ οοτγεέϊου 1ῈΡ- 
Ρίενιε. 
᾿ ἰσαρήξουσι)] ΑἸτοτῇ, ὑπαρήξονσι ᾿τθδ- 
εἴ, 

Γ0. τινος ἔπι] Ταητῖπᾶ τι ἔτι. ἀεϊηάς 
οὐδὲν ἀπορήσομεν, 
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Υ̓ .. » Δ “ὦ .“’ ΦΙ ΟΝ -" 7] ᾿ 

προσευξάμενοι οἷς ἐθύσωμεν ϑεοῖς, ἴτε ἐπὶ τὰς τάξεις 
Ψ « » ε » Ἂς ΕῚ ς “ 

καὶ εἐκῶστος ὑμῶν ὑπομιμνησκέτω τοὺς μεϑ εαυτου, 20 
ν΄ ΕῚ ᾿ ε »“᾿ ᾽ Υ̓ ῃ' » ᾽ ΄ 

ὠπὲρ ἐγὼ ὑμᾶς, καὶ ἐπιδεικνύτω τις τῶς ἀρχομένοις 
. ῃ “ 3 » “7, Ὅ ΕῚ Ν Χ »π Ν 
ἑαυτὸν ἄξιον ἀρχής, ἄφοβον δεικνὺς καὶ σχήμώ καὶ 

Ἁ ᾿ 

προσωπον καὶ λόγους. 

20. μεϑ᾽ ἑαυτοῦ] Οεϊξ, μεθ᾽ αὑτοῦ. φᾶιΐο δηΐεᾶ ; εἴ ροίεϊαϊ οτῃῃΐπο 6- 
Τεᾳαεηβ τὶς εἰ ἰάεπ), ησυοά ἕκαστος, τηϊὶ, 

σοσϑ 





ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣΞ Ζι" 

ΘΑ Ἢ ΝΣ 

ΟῚ μεν δὴ, εὐξάμενοι τοῖς Θεόις, ὦ ὠπήεσαν πρὸς τὰς τά- 

ξεις" τῷ δὲ Κύρῳ καὶ τοῖς ὠμῷ᾽ αὐτὸν προσήνεγκαν 0 
ἠ τ »“"» ἣν ἢ “ » ΕΥ̓ 3 Ν Ὁ Ὡς Ἵ 

ϑεράποντες εν καὶ Εἰ ΈΓ.Ε}}. ετ! ουὐσὶν ὠμῷι τῷ ἐνῷ 

Ῥγαπηάϊο 
[απηἴο εἰ [α- 

ἥ ἢ ΟΥ5 τὶς ἴα- 
ἐϊ]5 Ογτὶ εχ - 
δτγοϊ[5 οὐη]- 
πὸ αυξο Ὁ δὲ Κῦρος, φυτὰ εἶχεν ἑστηκὼς, ἐλ τν ῳ γώ Ρτοσεάϊε. 

ἡ μετεδίδου ἀεὶ τῷ μώλιστα δεομένω" καὶ σπείσας 
͵ ͵ 

Ἷ ἈΝ » ͵ Π] Ἂς ΔΓ δὲ ΄ ΧΝ Γἄχνν . 

κωι εὐξώμενος ἐπίε, κώὶ οἱ ὠὡλλοῖ δὲ οἱ περι ὠυτονουτως 
7ὔ ὡς Ἶ Χ “ τ 7 7 ο“ 

ἐποίου. Μετὼ δὲ ταῦτα οἰτηήσωώμνενος Διὼ σώτρωον, 
« ͵Ζ “" Ν 7 » ΄ μ᾿ Ν, Ν ε7 

ἩΔΣΜΕΙ εγὼ Χώῶι πρὶ μόνας μηδ, ὠνεβαινεν ει τὸν σον, 

καὶ τοὺς ὠμῷ αὑτὸν ἐκέλευσεν. 
ε ͵ Ν ν 

Ὡπλισμενοι δὲ ΄σ΄ον-- 

τες ἤσων οἱ περὶ τὸν Κῦρον τόις αὐτοῖς Κύρῳ ὅπλοις, 

τ. ἐμφὶ τὰ ἱερὰ] ΑἸτοτῇ. ἐπὶ σὰ ἱερά, 
᾿4η 40 περὶ ἸΆτεγε νἱάοῖατ. ΟἼΕΙ, 

ἐμσπιεῖν καὶ ᾧφαγεῖν. οτάἀϊποτη νετῦο- 
τὰγη εὐπάσφτη τεάαιάϊς ΡΠΠΘΙρΡΏ5, 
αὶ νετῦα ἔτσι οὖσιν ἐμφὶ τὰ ἱερὰ οτηῖ- 
ἢτ, 

ὠπερξώμενος Μοτετη ζτεθοοτατῃ οἵ 
Ἰατπογατη ἤὰπς δηᾶιγαὶς Ιοηνῆι5 
Ε]]|Π1οϑ γῆς νὴῖς 0.2. 

ἐκέλευσεν] Τπτεὶ! ρὲ ὠναβαίνειν, ΑἸ- 

τοτί, ἐφ᾽ αὐτὸν ἀατ. ψετθα ἰεηυθη- 
τὰ καὶ μετεδίδου ἀεὶ τῶ μάλιστα δεομέ- 
γῳ [αὐρεέϊα Πα Όαϊς ΝΥ ειῆζα. Ῥεατα 
Εὐτὴ σὸ ἀεὶ οθεπάϊς; ηυοά ἢ ἰυ{{π|6- 
Τρ, εἴ δεομένῳ τεάαϊ!ἀετὶβ. ΡΕΥ σμῥ16η11, 
ἄατηεῃ ἢος σοπιατγησ)ὶοίς ἀϊξεατα ἴῃ 
Ῥεγίας ν]άετὶ αἱ, φαϊθὰβ. ΧΟΠΟΡΏΟη 

4185 πηᾶρπδ ΠῚ ΓΕΠ ρΕΥα ΠίΙατὴ εἴ εἶε- 
δαμτατ π᾿ οἷο σαρίεπάο {τἰθαδί. 
πεδῖίας. εἴα πὶ ρατι οαΪὰπη αἰεὶ ρο- 
ῬΟΠῚ ἅσίιοαϊο. Ι͂ απ οτἱῇ νὶγ ἀο- 
ἔϊὰ5. ΤΠ] ἃ νεῖῸ δὈευγαῆε ν]ἀδίαγ, 
πῆ ἔοτιθ ἰαρίάθος Ρεγίᾳς ἃ Χεῆο- 
Ῥῇοητε εἤϊλέϊος. Ππαρθτὶ νους. ΨΜετγία 
τη ΟΠ ἸΟΟΌΓΤΗ : π| γηη1}ὴγὲ γγο ἐ7μ 
φώς αιοὶς {πογίβοῖο οὐ α»Ἠ771 ΟΥ̓ γο-- 
σιοπιδμς οσσμραΐ!ς αὐεγοδαη! οἱδιιη ῥο- 
μηφαο, 1α ὐγγης τἰδης ἀγηῖ ον 6771 ΟἹ ὁ 171 
ῥοίμηιμ6 οὔένεϑα! ἀεἰησοβς ογαἶϊπιε, φμῖ 

17) 401}716 6ο ἡηα ρεγ εν ΟἹ271114271Σ ῃς 

ΠΑΡΘὈΪ5, Ραῖο, φαοά ἴῃ νεγθ]5. νυ ]ρὰν 
τ15 Θογατηνο ογάϊηθ γερο πεηάδς. 

2. ἦσαν) Ψετθατη ἢος Ουο]ῇ, ομἷ- 
πὶ ΠΡ εύ. 

σε κ 

2 
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χιτῶσι Φοινικοῖς, ϑώραξι χωλκοῖς, κράνεσι χαλκοῖς, 

λόφοις λευκόϊς, μαχαίρωις, ττώλτῷ κρανείνῳ ἐὴ ἕκω- 

στος" οἱ δὲ ἵπποι τιρομετωπιδίοις καὶ προστερνιδίοις καὶ 

πηαρουμηριδίοις χαλκοῖς" τὼ δὲ αὐτὼ ταῦτω τωρωμηρί- 

δια ἥν καὶ τῷ ὠνδοί. Τοσοῦτο δὲ μόνον διέφερον τῷ Κύ- 
“ἢ .“ ΧΝ Ν “7 ν ΠΩ »" Γ “ 

ρου ὁπλώ, ὁτὲ τῷ μὲν ὥλλω εἐκέχριστο τῶ χρυσοειδεὶ 
΄ Ἂν Ν γ .«“ .«“ 7 ᾽ ". 

χρώματι, τῷ δὲ Κύρου ὁπλῶ ὠσπὲερ κωῶτοόπτρον ἐζέλαμ- 

87πεν. Ἐπεὶ δὲ ἀνέβη, καὶ ἔστη ἀποβλέπων, ἥπερ ἔμελλε 

πορεύεσθαι, βροντὴ δεξιῷ ἐφϑέγξατο" ὁ δὲ, εἶπεν, ἙΨό- 
4 (τ “Ὁ 

μεϑώ σοί, ὦ Ζευ μέγιστε. Καὶ ὡρμᾶτο μὲν, ἐν δεξιῷ 
3) 7 ἣν “ Ν Ἂς « ΄ ᾽ 5 

ἐχων Χρυσανταν τὸν ἱππῶώρχον κωὶ τοὺς ἱππεῶς, ἐν ἀρι- 

ἀστερῷ δὲ ᾿Αρσώμαν καὶ τοὺς πεζούς. 

χιπῶσι) Αρυά Ἡτοάοία τι ἴχ. 22. 
Μαῇηίαβ ἐντὸς θώρηκα εἶχε χρύσεον 
λεσιδωσὸν, κατύπερθε δὲ σοῦ ϑϑώρηκος 
κιϑῶνω Φοινίκεον. 

λόφοις] Ουε]ξ, λόφοις δὲ-τ--πράώνει. (εἀ 
φοτγγθόϊου κρανείνω ες. Ετίατῃ Βοάϊ. 
κράνει οσατὰ ῬΏΙΠΕΙΡΠΟ Παῦθεῖ. κραΐϊνω 

οἷς ἔνι ΑἸτογῆηὰς. κερανεΐνῳ ΟΠ 410 
ἀεάϊι. Ηοο εἰ -ταλτὸν ἰσχυρὸν [ἀρτα 
τηεπηογαίΐαπη νἱ. 2, 16. τσταλτὰ κρα- 

νέννα Ὡοῆετ Ρετῆς εἰἴατη ἴῃ 6] ε]ο 5 
11 2.25: ΠΕ ΣΕ: 

καὶ «ττ-αραμηριδίοι.] ες ἵὰαπί ἴῃ 
τηᾶτρῖηα Οὐαὶ, Θαυῖα αρτα νὶ. 4; 
1. αἰέξϊαπι ἔαϊξ δα 05 μονίσ πους σᾶτα- 
1ΠῈ τσαρασπλευριδίοις, Ὠΐης σοη]θέϊα- 
τὰπιὶ ἀυχὶς Ὑ  εΙΚε, νυ] δαῖτα πη τσάρα- 
σλευριδίοις εἴἴὰ ἴῃ τοαραμηριδίοις τη - 
(ἀηἀατη : δαηηὰδ ἰρίαπη οοπ]δέϊα- 
τάτη ἴῃ ογαῖίοηα Ροία!ς ΧἜΠΟΡΠοητίϑ : 
ἀειπάς ογάϊηεπὶ ναϊσατγε πὶ νΕΥΟΓ ΠῚ 
γχαῦτα καὶ τυαρυμηρίδια ἦν τῷ ἀνδρὶ 

Ἰγτηστη αν! Παεπ ἔδοετε υἱάϊε τ ἀϊσα- 
απὶ αἀτηαίαγαπη. δοηΐατη νἱάε]τοεῖ 
Παησ ἴπάς εχϊῆεγε: ἐσάεηη ἀμί θη ἤαρς 
7᾽)ομεῖς οἱ ῥεξίογῖς γηετιηποηία οὐ ῥγαίεν- 
α γε»πογαίϊα ἀαῤεδαί εφμεές. Νεςοία- 
το εηἰτπὶ καὶ δὰ ἐηυϊῖεπὶ ρεγί ποῖα, 
Ἐξεέϊε ! Τρτταγ ἐὰπῃ (εσυταὰβ [Ὁ ΠῚ. 

ποσοῦτο δὲ] ΟἸΕΙΓ. τοσοῦτον οτη ΠῸ 
δὲ αὐ ΑἸτοτί, ἀεἰπάς ἐκέχρωσεσο ΛΊτοτῇ, 
ἄάς. ΠΠΗῸς Ἰριταγ πχεία!]ο οοἷογ γα- 
ἰμῃάεθας ἀγηϊοόγαπιὶ [αἱροτεπη, ααϊ 

Παρηγγύησε δὲ 

Ρυταὰςξ ἐσ Ογτὶ ἀὐπαγηεητ5 Γυ] σοῦ αῖ, 
νοὶ ἐρΈου}} πγϑίδ! "οὶ ροΣ ΕΠ} πη]. 

3. ἀποβλέπων) Ταπτίηα Οαεϊῇ. ΑἸ- 
τοτῇ, βλέπων ἀδηΐ. 

ἐφθέγξατο} ες (ὰδᾶ εἰ οἸΑΠοο ατὶ- 
(υὐ εοάδπιὶ νοῦ. Χεπορῃοη ἴῃ Ληὰᾶ- 
Ὀδῇ, 

ἐἑψόμεϑα)] Ηϊης ΨιγρΙ Ππαπι Ἰαά : 
“2 γωῖνιμν ἐδ, {απξῆο ἀἰτογμηη φιϊγιεῖς ἐς, 
ἐχρτεῆαγη ἱπηϊτατίοπα ραίαθας Ματο- 
5, 

ἐν δεζι 5] Θαρτα νὶ, 3, 21. “γαῤῥας 
Μω Ανῆζδας γμδείμν σον ββεγε ἐπ ἀἰφκέγο 
σοΥπῖε, Ομ ἩΟΜΊΘΙ ἐπ (ρα, ῥομίἑαῦ 
27ο μεγμοπίϊ ᾿Αρσάμαν. Ἰιὰ αἀ ἢ. ]. 
ὙνΕΠΊκ6. 8] οθῖ πηᾶῦρο ϑ(ερῇ. συ πη 
ΟΘαε!ῇ, ᾿Αρίσμαν, Γεὰ εἰἰαπὶ ᾿Αρίσβαν εἰ 
᾿Αρίσσαν ἀδῖ τηᾶγροὸ ϑίερῃ. ᾿Αρσάμαν 
εχ νϑογῆομα ῬΠΠΠΟΙρὶ ἀυχὶς Ζεαπε, 
συτὴ ἃπίεα ᾿Θραγείυγ Ποπηεη ᾿Αρασάμε- 
βαν, (Οδπηεγαταβ “γαζανιατ νοτιῖζ, 
Νοῆταπη (ογρίαγαπη αχ ἰεδϊίοπε 8. 
ἰυδῖαγ Ζεῦηθ, υδὶ Ιὰ ποπιθῆ ἥἤἥπε 
νατιεῖαίε ἰοτρίατη. Ρυ]οαῖαγ. ΓΜ ε- 
τᾺΠῚ Αταῖρας νεὶ Ατιυα5 (ἀρτὰ νἱ. 3, 
21. ποπηϊηδίαβ ΕΠ μυρίαρχος, εἴ εαηὰ]- 
ἴὰπὶ ἄυχ : σοηῖτα ἢὶς ποίϊογ ποῦηο 
Ρεάϊτατη ἀὰχ, ᾿ρίταγ ἀϊνεγίαβ. Νεο 
οοπῆϊαϊ {Π6 Αταίρας Μεάυίπε π᾿ Ρετγ- 
Ια, ἃ Μεάο ἀϊνεγίας, ἐμεῦ, Ηἰς Ατ- 
(ἀτηὰβ, Ῥετία εὐ ἀσχ ρεάϊιατη Ρετία- 
τυ Γα Τα, αὐ ΟὨτγίδηςας. Ροτία, εααϊ- 
ἴὰ πὶ ἀυχ. 
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παρορῶν πρὸς τὸ σημέϊον, καὶ ἐν ἴσῳ ἔπεσϑαι ἤν δὲ 

αὐτῷ τὸ σημεῖον, ἀετὸς χρυσοῦς ἐπὶ δόρατος μώκρου ὠνω- 

τεταμένος. Καὶ νῦν δὲ ἔτι τοῦτο τὸ σήμειον τῷ Περσῶν 

βασιλεὶ διαμένει. Πρὶν δὲ ὁρῶν τοὺς πολεμίους, εἰς τρὶς 

ἀνέπαυσε τὸ στράτευμα. 

Ἐπεὶ δὲ προεληλύϑεισαν. ὡς εἴκοσι στωδ' ἴους, ἤρχοντο 5 
» ,“ Ουπὶ]ᾶπε 
δὴ τὸ τῶν πολεμίων στράτευμα ἀντιπροσιὸν ΒΕ ατεγαὰε ἐχ- 

κ᾿ Ἔσοιὰς ἢ 
Ὥς δὲ ε εν τῷ κωτωφανεῖ άντες ἀλλήλοις ἐγένοντο, Κοδι ἴῃ ςοπίρε- 
" « ΄ Ἀεορενς ΄ ε “ ὅϊυ, οδεηυϊ- 
εγνωσῶν οἱ “ολεμιοι σσολὺυ ἑκωτέρωϑεν ἩΜθΕ, ΘΟΞΗΝ ΟΝ Ἢ Ἐν. ἐἢ 

ΓΝ Ν : »" 7 ἴχοβ δχοῖῖαξ 
τες, στήσαντες τὴν ἑαυτῶν ᾧΦώλαγγω, (οὐ γάρ Ἐστιν ιοιαπηρυε 

ῬΓΘΘΠ1Ὶ ἴπ6- 
ὥσπερ ΠΑ] ταῖϊο- 

΄, - Ζ΄ 9 δὶ ς “" 7ὕ ΄ « πεπηὶ ἀοοοῖ, 
γάμμω ἑκατέρωθεν τὴν ἑαυτῶν τάξιν ποιήσαντες, ὡς 

Ψ' ε} 7 

πὠώντοϑ:εν ὠμῶν μυοχριντο. 
ἊΣ 3 Γὸ 

μώλλον αίστατο, 

5, -»- » ΄ ᾽ Ζ 

ὔΦλλως κυκλοῦσθαι) ἐπεκώμπτον εἰς κυκλωσιν, 

Κῦρος δὲ ὁρῶν ταῦτω, οὐδὲν τι ὃ 
5 ΕῚ « ͵ἀξ « "»“ο »᾿ 

ὡλλ ὠὡσωύτως ἡγειτο. Ἰατῶώνοων 

δὲ, ὡς πρόσω τὸν καμπτήρω ἑκατέρωθεν ἐποιήσαντο, 

4. τυωρορᾷν}] ϑρτα |1|-ὄ 3, 59. ἴῃ 
δδτηϊηε Ρεγίϑο ὁμόσιμοι Ἰησεάϊιηι σαρο- 
φώντες εἰς ἀλλήλους. ϑ8εά πιοχ {εέϊ, 

. τυαρορᾷν εἰς οΟὈΐσατα νἱάετα. 
ἐν ἔσω) ᾿ητε]]Πρὲ βήμασι να] διαστή- 

ματι, ϑαὰο βταάα νεὶ [ρδίϊο. 
ἀνωατεσαμένος} [Πτ6]] κρῖ στὰς σπαέρυ- 

γας ΨΥεῖϊίΚκε εἰ εχ (υτίῖο 11]. 3, τό. 
ῥίηπας ἐκίεηαεη 3 ,π11}15 Ἰρτευρτγεϊα τ Γ. 
Εοάεπὶ νεῦῦο ἀς εοάσι ἤξπο τορῖο 
ἐχογοιϊτα5. Ρεγῆοὶ ατιτὰῦ ἈΟΠΟΡΏΟΠ πὶ 
Ἀπαρδῆ ἱ. το, 12. 0δ᾽ εξ ἐπὶ τσέλ- 
τῆς: ΕΧ ΑΥΆΠΟ ἀνατεσαμένα ἐσὶ ξυ- 

στῶν ἠργυρωμένων τεΐετι ϑυϊάδᾶβ ἴῃ ξυ- 
στόν. ἴῃ Απαθδῇ Ζειαηίδηιβ [πάθχ 
νεγθυπὶ ἀνατεταμένος ἰπιεγρτεϊδι τ 
ἐγεξίμ5, ἐκίθη ς 2 ΟΟῊΓα ΠΟ Ἔχθῖηρὶο 
ΟΠ εγΓ ἐαήεηβς αἰϊς. Ἐδίτεὰ ἢ 
ἑοϊ οης αἰας ᾿ἱπιετργείαγεηίο, αὐ εἰ 
ἀνατεταμένος τὴν μάχαιραν ἵν. 1, 3. Εἴ 
ὙΠ]. 1, 34. [εὰ σὰς πστέρυγας ΟΥΑΙ 
ἴῃ. δος αἰξλιοπε, ἀσγαση στϊῃὶ νὶάε- 
ἴᾺΓ. 

εἰς πρὶ] Ματῖρο ϑίερῆ. καὶ σρὶς τε- 
ἔεγῖ, ἕοστια ἐχ ῬῃεΙρὮϊ νετῆοπα. 

5. τυροεληλύϑεισων] ἴτὰ σὰτη ϑιερῇ. 
Ῥοβογίογα Ῥῃ Πρ 5 εἰ ΟΔτηευασ! 8, 
δρριοῦδαπίες Αἰϊογῆπο. Ψαϊρο εταῖ 
τοροσεληλύϑ,. Οὐεἰξ, πηροσεληλύϑεσαν. 

ἰάδθτῃ “Ἰδοὺ οὐπῇ ΒοΩ͂Ϊ. εἴ ῬΠΠΠΙΡἢΟ 
ἐπεὶ δὲ ἤδη τσρ. ἀαῖ, ηυαοά δορερίϊ 
Ζειπε. 

ὑπερφαλαγγοῦντες] ΑἸτοτῇ, ἐσιφαλ. 
τη]. ἢ ὑπερέχειν σοῖς κέρασι τῶν 
τυολεμίων αἵ αἱ ποῆεγ ΗΕ] πσογα πὰ 
ἵν. 29») 11. ἀοίεηη 11 μίγοφμα σογη μἐϊγα 
λο ιμηη ἐχόγοιμη: ἐκίφηαάεγεο. εϊηάδ. 
σὴν αὐσῶν ῴφαλ. Οαε]ζ, 

ἐπσέκαμστον) ϑιερῃδηΐϊδηαπῃ εἴ ᾿ἰ τὶ 
ΔΙτογῆαὶ ὠσέκαμσασον τεξὶς ἀείεγαϊς 
Ζειαπῖαβ. [ἢ Δηδθδῇ 1. 8, 17. εἰ 
ἐπέκομστον ὡς εἰς κύκλωσιν: ἴῃ Ηε]]6-- 
ηΐοῖβ ἱν. 29 Ζο. εξ Πιρ])!οἰίετ εἰς κύ- 
κλωσιν ΟΥ̓ ΠΙᾺ Ῥατγτίοαϊα ὡς, 

ὥσαερ)] ἴϊὰ οσὰπι ΡὨΠερῃο, Βτοάξεὶ 
ἸΌτῖ5, (σαε!. εὐ πιᾶερίπὸ ϑίερῃ. 
Ζεαπς παΐανῖς νυσαϊαπη ὅπως ὥσπερ 
-αὐριήσαντες πσάντοϑεν. 

γάώμμωα) Ἐοτγτηᾶπι πλ]ουβ ΠΟ γθα Γ' 
εἰ Ἰἰηνετίς Ἵ δυΐ, δηροϊο ἴῃ ΓΟ 
ἰογτηαπ) οΟὈταΐο, (επχιογσυϊαγετῃ [Ρ- 
Ῥοίαϊς νήεκα οατπὶ Ζεαηϊο : ἔδτη!- 
αἰγου ᾶτὶ5. τὶ (οἷα σοηβταοτε να ἐ- 
τ[ῸΓ. 

6. Κῦρος δὲ] Ἐχ Οσυεῖϊξ. Ὁ δὲ Κ. ἀε- 
ἄϊι Ζευπε ; ἀεϊηάε οὐδὲν μάλλον ΑἹἸ- 
τοτί, ροῆῖεα ἐσωήσαντο ἑκατέρωθεν 
τάφτῃ ἰδεῖ. 
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ταερὶ ὃν κάμπτοντες ἀνέτεινον τῷ κέρατα, ᾿Εννοεὶς, ἔφη, ὦ 

Χρυσάντω, ἔνϑιω τὴν ἐπικωμπὴν ποιοῦντωι ; Πάνυ γε, 

ἔφη ὃ Χρυσάντας, καὶ ϑαυμάζω γε πολὺ γάρ μοι δο-. 

κοῦσιν ἀποσπᾶν τῷ κέρατω ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν φάλαγγος. 

Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, καὶ ἀπό γε τῆς ἡμετέρας. 

.7Τί. δὴ τοῦτο; Δηλονότι, ἔφη, φοβούμενοι, μὴ, ἥν ἐγγὺς 

ἡμῶν γένηται τὰ κέρατω, τῆς φάλαγγος ἔτι πρόσω οὔ- 
σής, ἐπιϑώμεϑω αὐτοῖς. Ἔπειτω, ἔφη ὁ Χρυσάντας, 

πῶς δυνήσονται ὠφελεῖν οἱ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους, οὕτω πολὺ 

ἀπέχοντες ὠλλήλων ; ̓Αλλὼ δῆλον, ἐφη ὁ Κῦρος, ὅτι, 

ἡνίκω ἂν γένηται τὰ κέρατω ἀναβωίνοντω κατ᾽ ὠντιπέρως 

τῶν πλαγίων τοῦ ἡμετέρου στρατεύματος, στραφέντες ὡς 

εἰς φάλαγγω ἅμω πάντοϑεν ἡμῖν προσίασιν, [ὡς ἅμω 
ς ᾽ ᾿" Ε] » ΓΙ) ᾿ ᾿ 

8 πίντοϑεν μαχούμενοι. Ούυκουν, εῷη ὁ Χρυσώντας, ευ 
“» Ἷ ἐν ἫΝ ἃ - ἮΜ « 

σοι δοκοῦσι βουλεύεσξεαι 3 Πρὸς γε ἃ ὁρωσι" πρὸς δὲ ἃ 
5» «. "Ὅν "5 ͵7 δ ΟῚ ᾿ς 5 

οὐχ, ὁρωσιν, ετί κώκιον, ἡ εἰ κατῶ, κερῶς τροσήεσαν. 
9 ς- Ὁ Ν 5) ΕΥ̓, Υ͂ Ξε -“ »“ »“. ΠΡ 

Αλλώ σὺ μεν, εῷη, ὦ Αρσάμω, ἤγου τῳ πεζῷ ἥρεμω, 
.“ » δι δ τῆλο ἣ ἃς Ψψ " γ' τ 57 7 ἣν 

ὥσπερ εμτε οβοίς κοι συ, ὦ Χρυσαντω; εν ἰσῶ τοῦτο Τό 

ἔνϑα}] Τυπίίηα ἔνϑεν ὨλΌεῖ. 8:- 
αυεης ϑαυμάζω γε τη] ἀἰρ] σοι, εἴ 
γε δεῖῖϊε τῇδ}πὶ: ᾿ἴεγαπ δδάδτη 
Ῥαγίσαϊα ροίὲ ἀπὸ ροῆτα τηϊΠὶ Ἰοσ πὶ 
Γαυτη ΟὈτΓ Πεγα ποη ροήδ νϊἀετατγ. 

“. Τί δ] ϑίερῃπαπι δἱτεγα Εάιτῖο σή 
δέ, (εηὰεης ἔφη ἴῃ Οσε]ξ, σοτγοέϊου 
τηίεγα!ϊ : ροΐζοα ἔτι πρόσω ΡΥῸ ἐπιπρόσω 
εχ ᾿ἰὈτὶ5 αῦγ. ῬΏ:] 6]. σπεὶῇ, Βοαὶϊ. 
ΑἸτοτῇ, ἀπέζϊζατῃ 6. 

γένηται) Οαε!ξ, γένωνται. ἀεϊπάς 
ἀναβώντα κατ᾿ ἀντιπέραν ᾿ἰὈτὶ ΒΥΟΩΦΟΙ 

εἴ τηᾶγρο ϑιθρῇ. 
σαρωαφέντες) ΓΛΌΘΥ ῬΠΠΠΕΙΡΠΙ εἰ πηαᾶγ- 

50 ϑίερῃ. σσραφεῖεν ὡς εἰς φάλαγ- 
γα, ἅμα τοάντολλεν ἡμῖν μαχούμενοι. 
αὰφὸ ἰεέϊιο νυ ΐβαγις νἱ τὰ ἢ ΔΙρΌΕΓα 
ταὶ σνἹάθίατγ, σαἀπαθατῃ Ζεαηΐο ΟὉ 
τεροίτα νεῦρα ὥμα στάντοϑεν εἰερὰπ- 
τοῦ νἱία. [πρϑρεΠΠπὴς νευρὰ ὡς--τρκα- 
χούμενοι τεροταηΐ, ας (ἀτ|5 Ἰᾶτ Ἔχ- 
ἔγεγπα (δέϊίοπα 5. Πρηϊβοαία ἔαογαπηῖ, 
εἴ Π!ἀθτ ααϊάσπη νεγθὶβ : τηοάμπι εἴ 

τα ΟΠ θη δοσυτγαί5 εἴ ἀραπάς ἀςῆ- 
πἰαηῖ νεγθὰ ἅμα τσάντοϑεν ἡμεῖν τσροσί- 
ὥσιν. (τη4]6 Ταπτῖπα οἱ πε], πσροΐα- 
σιν») Θιυᾶῖς νεῖθα {πρεγνάοδῆξα {ὲ- 
οἰαῇ. 

ὡς εἰς φάλαγγα) Μαίαία ἵπ ἀἰϊγε- 
ἔΐανι ῥἠαίαησεηι ζογσια αοίεὶ, αἱ τοξὶς 
τηοπεί νΚεκΚε, αὶ πιὰ] Ρατίϊ σα] τα 
ὡς ἸπιοΥρΓΟϊαΌΓ : φαξα τηϑαϊμς ΤΑΡ ΤΟΝ 
ἐκεγομ5 ῥγοῤγῖο φάλαγξ αἀῤῥεϊίαίμν 
Τρηῤγοῤγῖο ει ε (εξδίοηε 24. ἐερὶ, δα σίο 
ἰοοο γορῃ Περὶ ῥεγρίοματα. Ὠϊοϊζατ 
στραφῆναι ὡς εἰς φάλαγγα, αἰ ραυ]ο 
δηῖεα ἐπέκαμστον εἰς κύκλωσιν εἴ 4]1δὲ 
ὡς εἰς κύκλωσιν, εἴ οὑτὰ [αίατο, σροσί- 

σιν ὡς μαχούμενοι, οἴ π΄ πη} 15. ἢ Πγ1-- 

᾿1θὰ5 ἀϊέϊίοπιθα5, ἅδ᾽ σοηἢ] πὶ εἰ 
ἤηεπ ἔαξὶὶ Πρηϊῆοαῖ. 

8. πορὸς δὲ ὦ] Ψαϊρο ἱπίοτίεγεα πὶ γε 
ῬΟΙ͂ δὲ σαπὶ Θαοἷ. οε ΛΙτογῆπο οπλὶ- 
ῃ ; ἀεῖπάε εἰ ροί ἢ οπῃῖῆι Οαε]Γ. 

ἐν ἴσῳ πούτῳ)] Ὅτ [ἀργὰ (δέξ. 4. ἔυϊε 
ἐν ἦσν ἕπεσθαι, Ῥεοιίηεῖ τούτω δὰ 
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[ Ν ν » 5» Χ Ν᾿ 3) ᾿ , 3 ο 

ἱππικὸν ἐχὼν συμπωρεπου. Εγω δὲ ὥσειμε εκεισε, 
ε "»"- Ἶ τ» ») »- τ 

ὁ εν μοι δοκέ! καιρὸς εἶνωι ἄρχεσϑωι τῆς μώχης. ὥμω 
κ ᾿ς ᾽ ων - »“᾿ « »-"ὦἢ 3 ΕῚ 

δὲ τριῶν ἐπισκέψομαι ἐκώστω, ως ἡμὶν ἔχει. Επσεί-Ο 
ῪἮ, ΝΞ » ΓΑ ε »Ψ ε ““ 9 ͵ὕ 

δὰν δὲ ἐκεῖ γεένωμῶι, ὅτον ἤδη ομου προσιόντες ὠὡλλήλοις 
᾿ς » ᾽ ς »“Ὁ ἢ. 

γιγνώμεϑι, παιᾶνω ἐξάρξω, ὑμεῖς δὲ ἐφέπεσϑε. Ἡνί- 
Ἂν « »“» » ἌΝ “ ᾿ 5» ἮΝ 

χῷ δὶ ὡν ἡμεῖς ἐγχείρωμεν τοῖς πολεμίοις, ωἰσϑήσεσϑε 
Ν 9 Ἂς Δ’ 5: Ἁ "] « 7 Ν 

μέν, (οὐ γάρ, οἰμῶν, ολιγος ϑ)όρυβος ἔσται) ορμυήσεται δὲ 
-“» 9 2 Ε ΄ς ἘΣ τος » Ε 

τηνικαυτῶ Αβραδάτως δὴ σὺν τοῖς ὠρμώσιν εἰς τοὺς ἐνων- 
ε 3 “» " 7 ς “ ἣ υ 

τίους" οὕτω γὰρ αὐτῷ εἰρήσεται" υὑμῶς δὲ χρὴ ἐπεσθαι 
» ΄ ξ »"᾿Ἅ ε ᾿ς ε7 ᾽ 

ἐχομένους. ὁτιμώλιστω τῶν ὥρμώτων" ουτῶ γὰρ μώλιστω 

τόὶς τσολεμιίοις τετωρωγμένοις ἐπιπεσούμεϑθω. Παρέσο- 
᾿ τ ν δ ιινι 7 7 ΡῚ ΄Ν: "7 

μωι δὲ καὶ εγώ, ἡ ὧν δύνωμαι τοχιστῶ διώκων τοὺς ἄν-- 

δρας, ἣν οἱ Θεοὶ ἐθέλωσι. 
»Ἅ᾿ 9 Ν "4 , 

Ταύτω εἰπὼν, καὶ σύνθημω παρεγγυήσας, ΖΕΥ͂Σ ιὸ 
Ν » 

ΣΩΤΗΡ ΚΑΙ ΗΓΕΜΩΝ, Μεταξὺ δὲ τῶν 
ε 7 Ν »" ν» 7 « 7 

ὡρμάτων κωὶ τῶν ϑωρωκοζφόρων διαπορευόμενος, ὁσότε 

» 7 
ἐποῤρευετο. 

προσβλέψειέ τινας τῶν ἐν ταὶς τάζεσι, τοτὲ μὲν εἶπεν 
» « «Νὰ ἐ “ Ἂς 7 

ἂν, Ὦ, ἄνδρες, ὡς ἡδὺ, ὑμῶν τὼ πρόσωπα ϑεάσασϑαι, 

συμσαρέπου, ΠΟ δὰ ἴσῳ απο ρυΐϊαδαί δὲ τᾶς ὁ στρατὸς, ΨΥ ΕἸΠΚΙΪ ἘΧοτΊΡΙ πὶ 
Ζευπε. Γαπὶ Γδσατι5. 

ἄπειμι] Ταηπίῖπα, ΑἸτοτῖ, σσερίειμε : 
ἀεϊπάε περιϊὼν Ομ}, περιξὼν καὶ Τα. 
Τῆπρτ. 

9. ἰξάρξω)] ἴα Ουεῖξ, ἐξώρχω 
Ῥιίορίεσ δηίεσεάεηβ γιγνώμεθα τη ϊῃὶ 
Ρτθρίοσι. 

ἐφέπεσθε) ψοςε νεῖ οαηία (υίε αὶ 
ἦυῦες Ογυγὰβ, τηοηεηῖς ν᾽ εἰίκῖο οοη- 
ἐτα Ζειπίατῃ, 4αἱ (εηα Ργορυῖο 86- 
σερεταΐ, σαετῃ τεηαΐς ἔεξιο 17. [α- 
ξτῖο ἐπσείγεσϑε ΡΠΠ]ΕΙΡΏΙ, Ἰθτογαπι Βτο- 
ἀδὶ, σας. εἰ πιδΥρὶηἰβ δίερῃ. 8 
Ζευπίο τεσερία, ἢ οσὰπὶ Ζευπίο ἰη- 
τογργείαυλαν, ἡγρείε, δομ 7116 ΤΠ, ΡΟ 
πὲ αάνενίμς λοψίεηι, ἴαϊία εἰς : ηυοάῇ 
νεῖο ἐεβιπαιοηθτη εἰ Οἰϊαϊατη βτᾶ- 
ἄσπι εἐχεγοιίας ἤρηϊβοας 14 νεγθ ΠῚ, 
τὰ ΟΡροηϊΓ ρΡιθϑοβάθδηϊ ἠρέμα 
ἡγεῖσηῆαι. Θαοηΐαπι νεῖο {εξὶ. 26. 
εἰ ἐξῆρχε τυαιῶνα Κῦρος, συνεπήχησε 

αἰσϑήσεσϑε] ΑἸτοτῇ, αἰσθήσεσθαι μὲν, 
οὐκ οἴομαι. ἔοπε νοϊαϊξ ἀατε αἰσϑή- 
σεσϑαι μὲν ὑμᾶς οἴομαι" οὐ γὰρ ὀλίγος 

ϑϑόρυβος ἔ ἐσσάι, 

ὁρμήσεται] Ουεῖῇ, ὁρμήσετε δὲ, ἡνίκα 
αὐτὸς ᾿Αβραδάτης. ἴῃ τπᾶτρίης δαίου!- 

Ρἴαπι εἢ ῬΙῸ νατϊξςξίαία σηνικαῦσα. 
αυδπῇ ἰρίατη [οτὶρίατατη ῬὮΏΙ]ΕΙΡ ἢ 5 
τεάαϊαιϊε. 

καὶ ἐγὼ] Ουεῖξ, χκάγὼ ---- ϑέλωσι, 
Ἐτίατα 1 ὰπιηᾶ θέλωσι, αυοά τενοοῦ- 
νι Ζεαπε. 

το. σύνϑημα]}) ἙΔά. ρτ. εἴ ΑἸτοτῇ, 
συνθήματα εχ Ἰἰυτι5 ΡΏΠ]Ε]. Βτοάροὶ, 
αυϊθαίοατα ἕδος (σαο][. σοττεχὶς δ1ε- 
ΡΒδηυϑ. ἀεϊηάε Ζεῦ Σῶτερ π|ηἃ. 

τοτὲ μὲν---σοτὲ δὲ] ῬΏΪ16]. εἰ Ουεϊξ, 
πότε μὲν---σότε δέ, Ζειπε τυοτὲ μὲν, 
τοοσὶ δὲ ἀεάϊτ, ᾿πηρτοθαηίς ΕἸ! Πετο 
δὰ ΖΕΓΟΠΙἢΪ5 ἀϊ4]. 11. 29. 
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Ἃ φ ΠΣ ἘΣ 97) ΕΝ 4) ᾿ ᾽ -“« 57 

Τότε δὲ ὡυ ἐν ὠὡλλοις ὧν ἔλεξεν, Αρω εννοειτε, ἄνδρες, 
“ πιο ὦ ΟΣ » ᾽ 7΄, » ,ὕ 
ὅτι ὁ νυν ἀγών ἐστιν οὐ μόνον περὶ τῆς τήμερον νίκης, 

» ᾿Ν-ἅ δ ΝΣ ͵7͵ ἃ » , ᾿ 

ὠλλὼ καὶ περὶ τής τρόσϑεν, ἣν ενικήσοτε, καὶ τερὶ 
7 9 9 “7 4... “. μὰ ᾿ 

11 σώσης εὐδωιμονίας ; Ἐν ἄλλοις δὲ ἂν ταροϊῶν εἶπεν Ὦ 
", ἐϑ τ ΓΟ ἐδ “ ΠΩ, ἃς 3 τ Σ 3 

ἄνδρες, Το οὐὙ7ο τοῦδε οὐδὲν ωοτε Θεοὺς οἰτιοτεον ἔτι ἔσται" 

παραδεδώκασι γὼρ ἡμῖν ττολλά τε καὶ μεγάλα ἀγαϑὰ Ι 
Ψ, 

κτήσασθαι. ᾿Αλλ᾽, ὦ ἄνδρες, ἀγαϑοὶ γενώμεθα. 
9. “7 Ἔν 3 » 3 ᾿ 

12 Κατ᾽ ἄλλους δὲ, αὖ τοιώδε, Ὦ, ἄνδρες, εἰς τίνω τοτ᾿ ἂν 
» 3 , Ψ, ἊΝ τ Ἷ 

καλλίονα, ἔρανον ἀλλήλους παρωκωλέσαιμεν, ἢ εἰς τόνδε; 
ὯΝ Ν 2 3 - 2 7 ΄ ὦ ᾿ 

Νυν γὰρ ἔξεστιν ἀγωϑοὶς ἀνδράσι γενομένοις πολλῶ 

13 κάγωθα ἀλλήλοις εἰσενεγκεῖν. Κατ᾽ ἄλλους δὲ αὖ,, 
᾿Ἐσίστασϑε μέν, οἴμιωι, ὥ ἄνδρες, ὅτι νὺν ὠϑλώα τορό-- ; 

"-“ὦ᾿ ΄“ὦἋἪ Ἃ ͵΄ ͵ὕ 

κειτῶι τοῖς νικῶσι μὲν διώκειν, παίειν, κατακαίνειν,. 
5 ἣν ΕΣ Χς 5 ψ κ᾿ ΞΖ " "7 Ϊ 

ἀγαϑὰ εχειν, κώλω ὠκούειν, ἐλευϑέροις εἰνῶι, ὥρχειν" ὦ 
-»“" δὲ “Ὁ δ, ᾿ 5 ͵7΄ ͵7 

τοῖς ὃεὲ κωώκοις δήλονοτι τονωώντίω τουτῶν. 
«“ εν 

Οστις οὖν 

ἑαυτὸν φιλεῖ, μετ᾽ ἐμοῦ μωχέσϑω" ἐγὼ γὰρ οὐδὲν κα- 

14 κὸν, οὐδ᾽ αἰσχρὸν ἑκὼν εἶναι τοροσήσομωι. Ὁπότε δ᾽ αὖ 

γένοιτο κατώ τινῶς τῶν πρόσϑεν συμμεμωχεσμένων, εἶπεν 

ἄν, Πρὸς δὲ ὑμᾶς τί δὲ λέγειν, ὦ ἄνδρες ; ἐπίστασϑε 

γὰρ, οΐαν τε οἱ ἀγαθοὶ ἐν ταῖς μάχαις ἡμέραν ἄγουσι, 
.« « Ἀ 

καὶ οἰων οἱ κακοί. 

16:5... Ὧν, δὲ παριὼν κατὰ ᾿Αβραδάταν ἐγένετο, ἔστη" καὶ 

ἄλλοις ἄν] σπεῖς. ἄλλοισιν----ἄρα ἐν- 

νοιϊτε---ἀλλὰ περὶ---ονενικήκατε, [ε4 σοτ- 
τεξιοῦ καὶ ροίξ ἀλλὰ ἱηίετα!ϊτ, 

11. δ᾽ ἄν τσροϊὧν]) [1 οατῃ ΑἸτοτῆπο 
{οτὶρῇᾷ. Ψυϊξο εἰ δὲ τρροσιών. ἀεῖπας 
πυολλὰ καὶ μεγάλα ἀγαϑὰ ΑἸτοτῇ, 
σαπὶ ῬΒΏΙ]ΕΙΡρμο, ψὰπτὶπὰ εἰ πηᾶγρῖπα 
Ουεϊξετθ. ὑπάρ μεγάλα τεσερί πηι 
οὰπὶ Ζευαηῖϊο Ρῥιορίεσ δάάιταὰπὶ τε. 
Ῥαυΐο δηΐεβα οὐδέποτε ἔτι ϑεοὺς αἰτια- 
τέον ἔσται (σαο][, 

12. κατ᾽ ἄλλους} Ταπιίϊηᾶ καὶ ποὺς 
ἄλλους--- κάλλιον. ΑἸτοτέ, νεῖ ὦ ἄν- 

ὃρες οπχίῆι, ἀεῖπαε ἄν ροΈ ποτὲ ἱπίς- 
ταῖς οογγοξζουῦ ἴῃ ΔΙτοσγῆπο. 

13. τσαΐΞιν}] Οπιϊῆε Ουεῖ, οὺπιὶ 
ῬΏΠΕΙρηο, [τε σοτγεξζογ Γὰρρίενὶ τ. 
ἐλευϑέρους εἶναι ΑἸτοτῇ, 

ἑκυτὸ)} Οὐτὰ Οαεὶΐ, εε ΑἸτογῆπο 
αὑτὸν Ζευιπε ἀεάϊς, ἀεὶπάε ἐχ εοάεπε 
καπὸν οὐδέν. ροίζεα τυροήσομαι 1 απτϊπᾶ, 
ΒοἉ]. ΑἸτοτῇ. πιαρήσοραι Οαεὶξ, {εὰ ἴπ 
ταίατα (οτρίατη Παθεῖ, ἑκὼν οπρὶπέ 
ΑἸτοτῇ. 

14. συμμεμαχεσμένων) [τ Ουεῖξ, 
ΡΙῸ συμμαχεσαμένων. Ψετθα ὦ ἄνδρες 
οὐπὶ εοάεπι εἰ ΑἸτογῆπο τειγαέϊα ροῖϊ 
ὑμᾶς οοἸ]ϊοοανὶς Ζευπε. 

15. τυαριὼν)] [τὰ οὐπὶ ῬΠΙερμο, 
Οὐ, ΔΙτοιῖ, εἴ τππᾶγρο ϑίερῃ, Ζευπα 
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ὃ ̓ Αβραδάτας, παραδοὺς τῷ ὑφηνιόχω τὰς ἡνίας, τροσ- 

ἤλϑεν αὐτῷ" τοροσέδρωμον δὲ καὶ οἱ ἄλλοι τῶν πλησίον 

τεταγμένων καὶ πεζῶν καὶ ὡρμαωτηλατῶν. Ὁ δὲ αὖ 

Κῦρος ἐν τὸς πιαραγεγενημένοις ἔλεξε τοιώδε' Ὃ μεν 

Θεὸς, ὦ ̓ Αβραδάτω, ὥσπερ σὺ ἡξίους, συνηξίωσέ σε καὶ 

τοὺς σύν σοι τρωτοστάτως εἶνωι τῶν συμμάχων σὺ δὲ 
μδῆτμνο ὡ κά λίνον θα μὸν ᾿ ; 

τουτὸ μέμνησο, ὅταν δέη σε ἤδη ἀγωνίζεσθαι, ὅτι Πέρσωι 

οἱ τε ϑεασόμενοι ὑμῶς ἔσοντωι, καὶ οἱ ἐψόμενοι ὑμῖν, 

Καὶ δι 

᾿Αβραδάτας εἶπεν, ᾿Αλλὼ τὼ μὲν κα!ϑ' ἡμῶς ἔμοιγε δὸ- 

κεῖ, ὦ Κῦρε, καλῶς ἔχειν᾽ ὠλλὼ τὼ λάγιω λυπεῖ με, 

ΕῚ φπι ἃ Ὧ «2 « "»“» 5 

καὶ οὐκ εάσοντες ἐρήμους ὑμᾶς ἀγωνίζεσθαι. 

." ἃς μ “ὝἍ ᾿» » Ν ἘΝ ᾽ 

οτί τῶ μὲν τῶν «σολεμίων κερώτῶ ἰσχυρὼ ὀρω ὠνωτεινό- 
« » “-“ ε »)» ᾿ 

μένω καὶ ὠρμοσι καὶ παντοδωπῆ στρατιον" ἡμέτερον δὲ 
2 Ν "7 5 »"5 3 ΄ ἈΝ 4“ “ 9. 9 ΕἾ 

οὐδὲν ἄλλο αὐτός ἀντιτέτακται, ἢ ὠρμῶτω" ὠστ ἐγωγ᾽, 
2) 5 Ἦ ΄ Ἃ ͵ 5 ͵, ὃν 5 

εἐῷη, εἰ μή ἐλώχον τήνδε τὴν τάξιν, ἡσχυνομῆν ὧν ἐγθάδε 
ΕΩ .« 7 Ὁ 3 Ι ὯΝ 

ὠν᾿ οὕτω πολὺ μοι δοκῶ ἐν ὠσῷαλεστατω εἰνωι. Καὶ 17 
ε« .»" “᾿ 7 ΕῚ ΟῚ Ἂν Χ γν 9) 2ς 

ὁ Κυρος εἰπεν, ᾿Αλλ᾽ εἰ τὼ παρὸ σοὶ κώλως ἔχει, Θάῤῥει 
ς Ἁ ᾽ ᾿ ἂς , - » 93 ,Ἕ ὑπερ ἐκείνων" ἐγὼ γώρ σοι, σὺν ϑεῶς, ἔρημο τῶν πο- 

ι ᾿Ν ͵ » 3 7 ς ἽΝ Ν Τὰ 

λεμίων τῷ πλαάγίω ταυτῷ ἀποδείξω. Καὶ σὺ μὴ προ- 
3 “ ΄ δ Ψ Ν ἣν 

Τερον ἐμβαλλε τοις πολεμίοις, διωμναρτυρομῶι, πρὶν ὧν 
κα μι ἃ “" » 7 οὦ“ὥωνψν ᾿ 

φεύγοντας τούτους, οὃς νῦν ᾧοίῆ, ϑεάώση" (τοιαύτω δὲ, 
2 7ὔ "»“ 7] ,ὕ 57 

ἐμεγωληγόρει, μελλούσης τῆς μάχης γίγνεσθαι" ἄλλως 
2 ᾽ Υ ΄, δ᾽ “ἦ τ 2 " 

δὶ ου μαώλω μεγωλήγορος "ν) ὁτῶν μέντοι, εῷη, τούτους 

1ἰῦτι Βτοάριϊ. 
σήνδε τὴν] ΟΘὈΕΙ, σὴν αὐτήν. (εἃ 

ῬΙῸ ἀσιόν, Ιηῖοετ νετίας Ομεὶῇ, εα 
3 ΄ὔ 

ἐπίων, 

τοροσῆλϑεν} (συεϊῇ, τοροσῆλϑε δὲ---- 
παὶ ἄλλοι---ἴλεξεν, Ὁ μέν, 

σὲ καὶ] Ουε!ῆ. ρΡγομοπίθῃ σὲ πιδὶς 
οτηϊῆις. 

καὶ οὖκ ἐάσοντες] ΑἸἰτοιᾶπυ8 ἰἰὈετ 

ζορυΐατη οπηῆι. 
16. τὰ μὲν τῶν) [τὰ οσὰαπὶ ΑἸάϊηᾶ 

ϑίερῃδηυϑ ; σὰ μὲν τσλάγια «ὧν ΡὨ]]- 
αἰ. Βτοάεδοι, Βοάϊ. εἰ Ουεῖῖ, [ἸιὈτὶ. 
-Ζανκηα σὰυτὰ ΑἸτοτῆπα τυλάγια εἴ 
κέρατα οτηϊτταηῖ, ααοά υἰτατηαὰς νο- 
φαδυΐαπι ἰμοίμῆς Ζευηίδηλ, ἰσχυρῶς 

Οοττεδζοι τήνδε αὐτὴν [δοἴτ, 

17. τὰ τυλάγια) Ατιοαϊατη ΑἸιοτῇ, 
οπαϊῆς : ἀεϊπάς ἔμβαλε εχ Ουε]ῇ. τε- 
σερὶς Ζειηε. Ρτὸ τυολερείοις ἴῃ (σαε]ξ, 
αἰ ἴῃ τηδτρίηα δίερῇ. εἰ Τοτρίατη ἃ 
Ῥτίτηα πᾶ Αἰγυπσίοις ὡς ἐναντίοις 
μιαρτύρομι. 

μέντοι, ἔφη] Ἐχ ΑἸτοτῆπο [ἰΌτο ἔφη 
δα ά!αϊ  ἀεϊμ δ ἰάδπὶ ΠῚ συτὴ (σαε] , 
ἤδης τούτους ἀαί, ροῖεδ ὅρμα πρὸς ΑἸ» 
οτῖ, 
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ἑ ἰδὴς φεύγοντας, ἐμέ τε ἤδη παρεῖναι νόμιζε, καὶ ὅρμῶ 

εἰς τοὺς ἄνδρας" καὶ σὺ γὰρ τότε τοῖς μὲν ἐναντίοιφ. 
ἑ κωκίστοις ἂν χρήσαιο, τοῖς δὲ μετὼ σαυτοῦ ἀρίστοις. ᾿ 

] 1} 18 Αλλ᾽ ἕως ἐστί σοι σχολῆ, ὥ ̓ Αβραδάτα, πάντως ωτν 

β ᾿Π]Π λάσας παρὼ τὰ σαυτοῦ ἅρματα, παρακάλει τοὺς σύν σοι 

ΠῚ β εἰς τὴν ἐμβολὴν, τῷ μὲν προσώπῳ παρωϑαῤῥύνων, ταῖς 

ΠΠ} δι ἐλπίσιν ἐπικουφίζων. Ὅπως δὲ κράτιστοι φανεῖσιϑε 

τῶν ἐπὶ τοῖς ἅρμασι, φιλονεικίαν αὐτοῖς ἔμβαλλε" καὶ 

γὰρ, εὖ ἴσϑι, ἣν τάδε εὖ γένηται, πάντες ἐροῦσι τολοιπὸν 

Ο μὲν δὴ ̓ Αβραδά- 
7 Χ Ψ “- ΕΣ 

τας ἀνωβὰς παρήλαυνε, καὶ ταῦτω ἐποίει. 

μηδὲν εἶναι κερδαλεώτερον ἀρετῆς. 

ΩὩ δὲ αὖ κῷ Υ το ΔΑΝ Ν ἀνε νά ῳ 
19 υρος πώριων, ὡς ἐγένετο πρὸς τῷ εὐωνυμῶ, 

"} ς 7) Ν ς 3) “ "“ ἐν νεὼς 
1 ἐνθω Ὑστάσπας τοὺς ἡμίσεις ἔχων ἥν τῶν Περσῶν ιπ-- 

΄ » 7 ὅν Ἢ 5 ε Ἵ μον , ἐκ ν 
σέων, ὀνομώσως αὑτὸν, εἶπεν, 4) Ὑστασπῶ, γὺυν οβούς' 
7 ἰὸ-: ΑΨ ΄ -- Ἂν » ᾿ ἢ ἣν, 

ἔργον τῆς σῆς ταχυεργίως᾽ νυν γάρ, εἰ φϑάσομεν τοὺς 
Ἅ Ζ ᾽ ξ, δὴ γδὲ ᾽ ΒΕ τῳ 

; πολεμίους κατακτοαινόντες, οὐδεὶς ἡμῶν ἀποϑανεέϊτωι. 
Ν ἕ-. ς ᾽ ᾽ ͵7 ἤνΝ ΠῚ Ν Ἃ 

"}}]} 20 Καὶ ὁ Ὑστάσπας ἐπιγελάσας εἰπεν, ᾿Αλλῶώ περὶ μὲν 
] ΜΝ" »“ Σ ᾽ ὕὔ, ΣῊΝ Ψ ᾿ ὃν ϑ' » Τ Ὅν Νς 

Ϊ Ι των εζ ενωντίως ἡμῖν μελήσει" τοὺς εκ πλαγίου σὺ 
᾿ ] 7 7 .« 2 “" ͵ ἘΝ 

Ι! ] ὠλλοῖς πρόσταξον, πῶς μηδ ουτοι σχολάζωσι. Καὶ ὁ 

1] 18. ἕως ἐσπ)] Εχ ῬΏΙΟΙΡΠΟ εἰ πηδτ- 
Π1] σἰηε ϑίερῃ. ἕως ἔτε ἀεάεγαπε Ζεαης 

εἰ  εῖΚε. 
τοώντως] Ταπιπᾶ τγάντας τπαρακα- 

λέσα;, ΔΙά, «πάντας παρελάσας. ἷιε- 

ἢ ἐχίοπεπι ϑιερμαπὶ μαῦεης ΡΏ1]1Ε]. νετ- 

δὰ ὅπως κράτισσοι φανεῖσϑε, Δαΐ δὰ [11 
φΦιλονεικίων αὐτοῖς ἔμβαλλε. ἴεὰ ἴπ 

. πϑυῖίγα ἀἰξλίοπα ᾿πεῇ νἱξϊοτίο Πρηϊῇ- 
σατο, αυᾶτη [{εηϊεητα ἢαρὶϊαῖ, εἰ 
σάδε εὖ γένηται Ὀδπὲ τεήδαηϊ: Ροβ 
Ὠδης ψεῖο νἱξϊοτίαπὶ νεῆγο ᾿Ὠργὶ Πι15 

ἢ 111}}}. ἢο, Ἰἰδτὶ Βτοάθι, Ουεὶξ, εἰ ΑἸτοτέ. 
ἀεῖπάε τυναραϑαρσύνων εχ Οπεϊξ, ἀεάϊε 
Ζειηε. 

φανεῖσϑε)] Τὰ Ὀεηα ΑἸτοτγῖ. Ψαϊρα- 
ταπὶ. φανῆσθε σαπιὶ Ῥοτῖο ἴῃ φάνησθε 
τηαίανὶτ Ζευηε εἰ ΝΥ εῖΚε.. ϑεά Ἰάεπὶ 
Ῥοτίας αἰζεγαπὶ εἰσ σοπ)εέϊατγατη 
Ῥτοροίαπετγαϊ, ἱρία πη νἸἀεϊίοεῖ ποίζγατῃ 
φανεῖσθε. 

τάδε εὖ γένησα] Εχ Ουαεϊῇ. εἰ ΡὨ}]- 
Εἰρῇῆο εὖ ἱπιειίεγα!, αυοά ἰοςσαπὶ 
Τὰ πὶ νὶχ ἰαετὶ ροίῆι, ἢ νεῖῦὰ (ἐ- 
αξητία τράντες ἐροῦσι---ἀρετῆς εἴ ρε- 
τὶ ρῃταπη νεγθογαζη νικήσετε σοὺς τοο- 
λιμίους αϊταὰβ οαὐὐὰὶ Ζευπίο. [ἰἰᾷ νε- 
το γεῖθα ἄν τώδε γένηται ρεττἱηεγειξ 

Ἔχε ΡΙῸ τεϊααὶ θη ς. οπιπδ5 εἀο0- 
ἔτ! πιδ 1} νίγτατα τ] 15 6ΠἘ οτγεάεηϊ. 

19. ἔνα Ὕστάσαπας) Εχ Βτιοάδὶ 
᾿ϊοτῖὶ ες Ουεϊξ, ἀτγιϊσαϊ τη δαάϊαϊς 
Ζευπε. Ὕστάσσης εἴ ἴῃ Οπε]ῇ. 

σαχυεργίας) στε Ὀδιγίβηϊαπι 
Ρίηρι οταπῃ 1ἰ. 4) 26. τεξὶθ πηοηεπῖς 
γγεικίο. 

εἰ φϑάσομεν) 1τὰ Ῥτο ἦν δϑυρννμὴν 
εχ Ουεῖξ. {οτρῆς Ζεῦπε. (Οείεγαπι 
Ἰοοσὰπιὶ πυης Ογτὶ δηϊτη πὶ Ργϑοίςπ- 
ἴεπὶ οἵ τηξίὰ ᾿ἰθδγατα ἱπάϊοατε τεξὶς 
δηϊπηχαάνοτιις (Οἀπιογαγι5. ἰξαυξῃς 
κατακτανόντες σἀγη Οὐεῖϊξ, ἰῇ χατα- 
καίνοντες τααϊανῖς Ζειῃο. 
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το, 3. 2 ἐὑφιδο. ἣν ἡ Ἢ ΝΣ 5ιΝ Υ πῇ Γ Κυρος εἶπεν, Αλλ' ἐπί γέ τούτους ἐγὼ ὡυτὸς ὡπέρχομωι 
5 ᾽ ᾿ς 7 τ ς ἈΝ « ΄“ « Νὺ 

ἀλλ᾽, ὦ Ὑστάσπα, τόδε μεμνήσο" ὅτω ὧν ἥμων ὁ Θεὸς 
͵΄, ἃ » ΕΝ Ἅ μὰ ΄ ἊΝ; ᾿. 7 

γὴν δῶ, ἥν τί που μενὴ τολεμιίον, τῦρος τὸ μοωυχόμενον. 

ἀεὶ συμβάλλωμεν. 
Ὁ ΟῚ »Ὗ ͵ 

Ταυτῶ εἰπῶων ὥρονει. Ἐπεὶ δὲ21 
Δέδος ΔΑ Χ »ὐδο 50 0 Ἕ ΡΣ ὙΠ ΜΤ 

κωτῶ το τύλευρον τύροιων εγένετο, κὼι κωτῶ τον αρχοντῶ 

τῶν ταύτη ἁρμάτων, τρὸς τοῦτον ἔλεξεν, Ἐγὼ δὶ ἔρχο-- 

μαι ὑμῶν ἐπικουρήσων" ἀλλ᾽ ὁπόταν αἰσθησθε ἡμᾶς 
5» ΄ ὩΣ Ά « “ "“ - 

ἐπιτιϑ εμένους κατ ἄκρον, τότε καὶ ὑμεῖς πειρᾶσι᾽ε ὠμῷῳ 
δι ἣν" 7 ΕΣ 7 δ" ἊΝ 2 5 ἔφ 
ἰὼ τῶν τοολεμίων ἐλαύνειν σολυ γὰρ εν ἀσφωλεστερω 

5) 3, ΟΖ " 

ἔσεσϑε, ἔζω γενόμενοι, ἢ ἔνδον ἀπολωμβανόμενοι. 
3 “Ὕ Ἁ ΨΙ ἃ “7 " ε »"-ὦ 3 

δ᾽ αὖ τπσαρίῶν ἐγένετο ὑπισϑεν τῶν ἁρμωμαξῶν, Α0- 
Γ, ἡ -" ϑνε. να 3) ὥ 

ταγερσῶν μὲν καὶ Φωρνουχίν ἐκελευσέν, ἐχοντῶς τῆν τέ 
΄“- »“»" Ἂς Ἂ »“» « ᾽ ἀκ 3 ΩΣ 

τῶν τσεζῶν χιλιοστὺν καὶ τὴν τῶν ἱππέων, μένειν αὕτου. 
3, . δ ἴω ΕῚ ΄ - 

᾿Ἐπειδὰν δὲ, ἔφη, αἰσϑάνησίθε ἐμοῦ ἐπιτιϑεμένου τοῖς 
δι Ν ἊΣ "4 ἮΝ Ἂς « » » 4- δ "»" 

κωτῶ τὸ δεξιὸν κέρας, τότε καὶ υμέις τοῖς κωκῦ ὑμῶς 
3 »“ » 3 »5] ον ΄ -“ 3 

επιχειρειτε" μαχέϊσϑε δὶ, εῷη, ὥρὸς κερᾶς, ἤπερ ἀσϑε- 
Νὺν 7 ᾿ ἅν ἢ πᾷ 

γέστερον στράτευμω γίγνεται, φάλαγγω δ᾽ ἔχοντες, ἥπερ 

20. ἀπέρχομα] ἴἴὰ οὑπὶ ΑἸ] άϊπᾶ 
διερπαπαβ: τοαρέρχομαι οσὰπὶ ιπηῖ. 

ῬΠΠεἸ. Ομεὶῇ. ΑἸτότί, Ζεαπο. ἀείϊηάε 
διδοῖ νίκην ΟαεΙΕ, συριβάλωμεν ΑἸτοτῆ- 
πὰ ᾿ἰθετ. 

21. τυροιὼν ἐγένεσο) Υ Ἰσαῖα ΠῚ σπροῖ- 
ὧν ἐγίγνετο {οτὶρίατα ΡΠ ΕΙΡΏΪ εἰ 
(σπε]ῇ, τσαριὼν ἐγένετο τηῦτανῖς Ζεῦ, 
πᾶς ουτῃ ΝΥ εἰ ΚΊο ἐγένετο δαἀ(οῖν!. 

δ᾽ ἔρχομαι] [ΔὈτὶ με! ἢ, ἐσέσγσμιαι 
Ζεαπῖο εἰ ΝΥ εἰκῖυ εἰεραητιας νὰ πὶ 
εἔ. 

κατ᾿ ἄκρον] ἴπ εχίγεπια ρῬᾶτγῖς σοῦ- 
πὰ ΠΟΙΠΪ5, γεέϊε Ἰπτεγργείδτῦ Ζεαηα. 
Ἐχ ΑἸἰάϊμα ϑίερῃδηα5 κατ ἄκρων τα- 
Ῥεῖ. 

22. τῶν πτοεζῶν)] ῬΠΙΠΕΙρ8 [οτὶ- 
Ῥίατα ἴῃ ᾿ἰΌτο ὰ0 ἰερῖς εἰ νεγῖῖς στὴν 

-“ -“ Ν Ν Ν - 

πων Ιπερσων χιλιοσσὺν καὶ σὴν σῶν τσε- 

ζῶν καὶ σὴν τῶν ἱππέων. Ουε]ξ, τὴν σῶν 
πεζῶν, οτηο τε. 

ἤπερ) Ἐχ (απαϊίοηεξα, Βτυ]. εἰ νεῖ- 
ἤοπε ΡΠ εΙΡΗὶ ὅπερ Ζεαης ἔοτρῆι 
ΡΙῸ ὥσσερ ᾿Ἰτογα τα τε! αυοτγατα, αιρά 
ἴῃ ᾧσερ Βυάξευβ τιαϊαρᾶϊ. φπα ῥατίε 

ΔΙ ΕΥΑΓΙΪ νεγῆο, σζίο ἰοσο Τιϑοποϊαν ὶ 
ὨδΌει, ἥπερ αἴταηὰξ τραάθηβ, 08 
Τοτίρτατα ἀεδοῖογ ΠΙατΟΠΙ πΙΌΠο ΘοΟπΠ- 
Ῥδγαητ Αὐταὶ Αηδραῇη 1. 6. ἐσεισ- 
πεσόντες φάλαγγι κατὰ κέρας, ἧσπερ 

ἀσϑενεσχάτοις; αὐτοῖς, Εἴ 1.14. καὶ κατὰ 
κέρας, ἧπερ ἀσϑενέσπαπον, ἐπβωίνουσιν 
ἐσικείσονται. ΝΘΥΌΤΩ ρτϑῖογεα ἀσϑενέ- 
στατον ἰς τὶ πα πὶ σεηίεο. 

φάλαγγα δ᾽) χ Ομεϊῇ, φάλαγγας 
ἔχοντες ὥσπερ ἄν ἰσχυρότατοι εἴητε ἀ6-᾿ 
ἀἴϊε Ζεὰπε : [εἀ ἴῃ ᾿ἰδτο αυε]ῇ, εἴς 
φάλαγγα; ἔχοντες ὥσσερ ἰσχυρότεροι. 
εἴητε τεπδῖαγ ΕἸ Θτ, ᾿ηΓετίο ἄν μοί 
ἰσχυρότεροι. ῬὨΙΙΕΙρ 5 νεγίθ 8 τί δα- 
1ς υαἰϊα ἔπι, ὡς ἄν ἰσχυρότατοι ἴητε 
Τοτὶρίασῃ Ἰεριε νιαεῖοτ. ὥσπερ ἂν 
ἰσχυρότεροι εἴητε ΑἸτοτί, ϑυὰπιὶ ὥσπερ 
ἄν ἰσχυρότατοι εἴητε Ζευπῖα5. ἰηίεγρτο- 
ταῖυτ τη γμξῖῖς ῥἠαίαπριόμς τα. μὲ ῥοάς Ὁ 
{ς ε{76 τοῤμμ ἔπι, ὙΝεῖίκε ὥσπερ ἄν 
ἐσχυρότεροι εἴητε, φμα 3 ηη δ [γιατ μας 
διε ἠαῤεα!5, ΘαδΙαπὶ Ἰηιεγρτγεῖδ.- 
τοη πὶ πδαῖγα πὲ ΟὐΠῚ ΒΊΘΘΟΙ5. Πὲς 
οὐ ἱςξητοητὰ σομνεηϊγε ταδὶ νἱάς- 

᾿Επεὶ 22 



400 ΟΥ̓ΒΕ ΘΙΘΟΤΡΙ ΝΙΝ 

ἰσιχυρότεροι ἂν εἴητε. Καὶ εἰσὶ μὲν, ὡς ὁρᾶτε, τῶν πολε- 

μίων ἱππεῖς οἱ ἔσχατοι" τσώντως δὲ τρόετε τυρὸς αὐτοὺς 

τὴν τῶν κωμήλων τάξιν, καὶ εὖ ἴστε, ὅτι καὶ τρὶν μάχε-. 

σϑωι γελοίους τοὺς τολεμίους ϑεάσεσϑθε. 
ε Ἃ Ν » "Ὁ 7} ϑιν Ἂς Ἂν, Ν 

πὰ Ο μὲν δὴ Κῦρος ταῦτω διωπραξάμενος ἐπὶ τὸ δεξιὸν 
τοῦ 5 {ΓἸ- , Ἔ Υ τῷ ΕΝ » 7 “" -» 

δὰ5 Ρμαϊιη- σσώρηξι" ὁ δὲ Κροῖσος, νομίσως ἠδὴ εγγύτερον εἰνῶ! τῶν 
ξιῦι5 ἰηνᾶ- 7 ἣ Ν Ἂ νι ΐ- πο σῳ » Ζ ὮΝ Ἄν 

ἀϊε Ογι ἃ- σολεμίων τήν Φάλωαγγω, σὺν ἡ αὐτὸς ἐπορεύετο, ἡ τὼ 
οἰδπι: [εὰ ᾽ ΄ ΄ 5 ἘΣ ΄ »- ν 

6] 5 αὐγὰ τη- επανοωτεινομενῶ κερωτῶ, ἡρέε τοις κερῶσι σήμειον, ἥκετε 

46 σογπὰ ν δ ΣΟ δς ΣΝ ἡ δι.) μι " » 
Ῥήπιο ἱπι- ὥγω πορεύεσσσωι, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ χώρο στραφῆναι. 
Ῥεῖα ἔαξα- διδῶ ἘΠ Ν Ν - 7 ΄, 
ἴω. Ὡς δὶ ἐστήσαν ἀντίῶ ρος τὸ τοῦ Κύρου στρατευμιὼ 

ΕΜ δὲν ἐν » κ“ο 7 Ν Ἂς 

ὁρωντες, ἐσήμωινεν αὐυτοις τορεύεσ  ωι πρὸς τοὺς πολε- 
΄ Ν “ 7 -“ 7 ν » ῥϑις ἣ, 

24 μίους. Καὶ οὕτω τροσήεσων τρεῖς ζΦόάλαγγες επὶ τὸ 
Ψ Ζ «ς Δ ΞΖ Ν ΄ ᾿ς Ἃ 

Κύρου στρατευμα ἡ μὲν μίω, κωτῶ τρόσωπον᾽ τω δὲ 
μῳ ς Ν οἷς Ν ΝἾ ς Ν Ἂς Ν ὦ {2 

δύο, ἡ μὲν κατὼ τὸ δεξιὸν, ἡ δὲ κωτὰ τὸ εὐώνυμον ὥστε 

πολὺν φόβον παρεῖναι πάση τῇ Κύρου στρατιςῶ. Ὥσπερ 
μι Ν ᾽ " λ “ἢ ΞωᾺς 7 

γὰρ μικρὸν πλινθίον ἐν μεγάλῳ τεϑὲν, οὕτω καὶ τὸ Κύ- 

ἴαγ, Ορροπίτατ Δἰτογατη πιεγη τα τη, 
τεητο οἵ γαῖῖο Ρἢῃαϊδηρῖα ρΡτιοτὶ 
τιετηιῦτο τγαϊτοπίαια δοϊεὶ, αὰθθὸ ἰὴ 
σογηῖθας ἰοοὰ πὶ μαρεῦθαῖ ; ἰσίτατ ρτὶ- 
οτὶ ἧπερ Ππλ}Π5 ραγιϊσαϊα νεὶ εδάεπὶ 
ἀεθεῖ τείροῃάδγε ἴῃ δἰτοτο τπεῦῦτο, 
αὐ τεξϊε νάϊ ϑιερῃῆδπας, ααἱ νυξα- 
τὰπι ὥσπερ ἰσχυρ. [αἰρεξία τὰ ππετὶῖο 
Ὠαθαΐϊτ. Ιταχὰδ ἀππῃ Πἰγὶ τηε] τονε πὶ 
Ἰεξτιοποπὶ οὈτυ!ετῖπε, ἧπερ οτία τη 41- 
τεγο ἴῃ ἰἴοοο ροίαϊ : ἰσχυρότατοι τοσε- 
Ριἥεπι, ἢ ἀσϑενέσσατον ςορηἰτοτο τη 
"ὮΙ ἀρρτοραῇδοε, 

23. ἐγγύτερον] [τὰ Βετὶ Οτοβίας νο- 
ἰεῦαῖ, αὐ ἀρράτγόῖ εχ {εξξ. 7. 

ἢ σὰ) Ηφο εἰ [οτίρτατα Πδ τὶ (ὐαῦτ, 
τπογιῖο ετἰαπὶ ἃ Μυτεῖο ργοθαῖα. ἤ 
τὰ ἀνατεινόμενα κέρατα Βυἀεηῆς, ἢ τὰ 
ἄνατ. τὰ κέρατα ΑἸτοτῇ. Εαά. ττ. σὰ πὶ 
Ουειξ, ἢ τὰ οπιτίαητς, εἴ ἀεϊπάο τὰ 
πέρατα ὨΔΌεηΐϊ, 486 νεγθᾶ γεσερὶϊ εἰ- 
ἰάγὴ ουπὶ Ζευηῖο γε Κε, τηΐγε ἰπ- 
τεγργειαῖαθ. ϑαρτγα {δξὶ. 6, ἐγαῖ ἀνέ- 
τεῖνον τὰ κέρατα ; (εξ. 7. τὰ κέρατα 
ἀ:αβάντα. ἴεξε, 16. κέρατα ἀνατεινό- 

ῥκένα. Ζευηίι5 νατίεταίετ ἰςξϊιοηὶς 
ΠῸΒ ἴατὶς Πάολτοτ γοτα τ, 

αὐπσοῦ] Ἐκ ῬΠΕΙΡὨΪ ἸΙΌτο, τηατρῖης 
δίερῃ. εὐ Οπεϊῇ, δοοοῆϊι : νϑγατῃ {ε- 
ααξητία ἐν χώραν αὐ ΠαΌεῖ Οὐ", [οτῖ-. 
Ρίαπι, νε] ἐν τῇ χώρᾳ τα! ρεξϊα Ζευ- 
Ὡἶο εὐ ΝΥ εἴκιῖο τεάάεγα πο ἀεθεθαῖ. 
[τὰ εὐἰτὰ ΗΠ] σογα ΠΊ ἵν. 8,39. ἐν 
χώρᾳ αὐτοῦ μαχόμενος ἀπο νήσκει. ὈΪ 
ΘΟΠΊργα 5. Δ ΠΟΙΔΓΙ ΟΠ ΠῚ, εἴ δα ν]]. 
4. 36. φρτθοῖραᾷε δαΐῖεση Ψαϊοκεηᾶ- 
τἰὰπὶ δά Εεγοάοϊαπῃ ᾿. 339. 

ἀντίω.}) ἴτὰ σατ ΡὨΪεΙρῃο, Οπς!] 
εἴ πιαγρίης ϑιερῇ, ἰογρῆ ρτὸ τσάντε;, 
αυοά ἀεαϊτ ἕοττε, αυϊ ὁρῶντες ραϊαῦδξ 
ΠΟη σοηνεηΐγε Ρῥγοοεαεητὶ κέρασιν... 
ἀεϊπάε ἐσήμηνεν εχ Ουεϊξ. ἀεάϊξ 
Ζειπθ. τὸ Κύρου Τιπτὶπα εἰ Τπηᾶτρο 
5Ί16ΡΗ. 

24. Καὶ οὕτω] Εχ Οαεϊέ. δὴ δάϊεοιῖς 

Ζεαπε : ἀεῖπάς τὼ δὲ δύο εχ Εάά. ρτ. 
τνοοανὶῖ Ζευηθ, τὰ δχ ΑἸἰαϊπα εἰ 

δτερἢ. τενοοανὶς ϑγεῖκα. Μίάς δά !. 
25. 11, τῶν δὲ δύο Ζοπαῖα5. τὼ δὲ δύω 
ΑἸτοτῇ. 

τοολὺν] Οπιῆς ΡΠ ΠΕΡ 5 οαπὶ Ζο- 
πάτα, εἰ ε)ὰ5 ἰπ νἰσὸπὶ πΊᾶῖρο ϑίερῃ.. 
τὸ λοιπὸν ΤερΟὨΪζ, 



118ΕἘῈ ΝΠ. ΘΑΡῚ ἢ 4ο1 

7 Ἂ ἐκ ΟΝ φν 7 
ρβὴυ στρατευμνὼ πάντοθεν ταεριείχετο ὑπὸ τῶν πολεμίων, 

« "“" ς ᾿ ἂν 7ῳ 

καὶ ἱππεῦσι, καὶ ὁπλίταις, καὶ πελτοζφόροις, καὶ τοζό- 
«- Ν 9φῳ-, 

τῶις, πϑ τόμον, πλὴν ἐξόπισθεν. μας δὲ ἔνῷι ὁ 28 

Κύβος: ΕΠ εἰ ἀκηκβημωνα ἐστράφησαν στάντες ΔΥΥΒΡΙΤΟΙΣ: 

ἡτοὶ τις ΎΛΌΝ: καὶ ἦν μεν πολλὴ πανταχόνεν σιγὴ 

ὑπὸ τοῦ τὸ μέλλον ὀκνέιν" ἡνίκω δὲ ἔδοξε τῶ Κύρῳ καιρὸς 
Ε με »Ὁ» ἴω] ς 4 Ν » νὰ ϑ,., 

ηδὴ εἶναι, ἐξηρχε ποιᾶνο,, δυνεπήχησε δὲ πῶς ὃ ὀτρατός. 
Άις Ὰ “ ἴω » « 2 ͵7 Ε 

Μετὼ δὲ τοῦτο τῷ ᾿Ενυωλίῳ ὥμω ἐπηλώλαξαν, καὶ 28 
Ξ 7 ς “» Ν ΟΝ ᾿ Ἄς δι ἢ δ 

ἐξανίσταται ο Κυρος, κῶϊι εὐὐυς μέν μβέτωῳ τῶν ἐσσσίεων. 

Ν 7 -- ᾿" ως 7 ΓΥΕΝ Ν 

λαβὼν πλαγίους τοὺς πολεμίους, ὁμόσε αὐτοῖς τὴν τῶ- 
Ν 

“χίστην συνεμυίγνυεν" 
᾿: Ἄνω Ὁ τ 

δὲ πεζὸὺ αὐτῷ συντεταγμένοι 
Ἂν ᾿ 7 Ν ἤ » 5 Χ τὸ κ᾿ ᾿ 

τἄχῃυ εὔἤείποντο, κῶϊι σεριεπτυσσόοντο ἐγασεὲν κῶῴῶϊι ενεν, 

“2 ἣν, ᾽ ΣΟ Η͂Ν 

ὥστε πολυ ἐπλεονέκτει. 

25. δὲ [καὶ] ὁ] (ορυΐαπη μος ἴοσσ 
οὔἴαπη δηῖδ τσλὴν ἱπεριῖα5. εἰἰλ πὶ 
Ἰητεγίετιε ἰδὲς συεϊε, {εο]αῆ, φαΐ 
Ιοσατὰ πἰς αατα νὶχ τὰ οτὶ ρος νὶε- 
Ὀᾶῖατ, ἠεϊπάθ τοολλὴ τυανταχόϑεν 
(συε!ῖ, εὐ Αἰτοτγῖ. ρτὸ νυϊραῖο τσάντ. 
τσολλὴ ἀεάῤτγαηϊ, 

ἤδη} Οτηϊῆε σαπὶ ΡΏΙΠ]Π ΘΙ ΡΟ Ουε!, 
εἰ Ζοηῃδγαβ. ἀει πᾶς τσαιῶνα ἃ Ὀτπηὰ 

᾿χηδπα {οτρίατη ἢδῦει Οσαε]ξ, 
26. τῷ Ἑνναλίῳ)] Ατισαϊατη οπλῖῖ- 

τῖς Θὰε], ἀείποερβ ναῦϊσο σε [ηἰἘγεα τα 

Ἰεσεῦδίωυγ, φαοὰ ἃἀπέϊοτα ᾿ἰτο ΔΊιοτ- 
ἢπο οὐχ. ΤΙοουπὶ ἐπὶπὰ δηῖε καὶ 
ποῦ Ὠαϊεῖ, ἈὈΪ ἅμα [εααϊτατ. ϑαρτᾶ 
1. 3), 58. ἃηῖ6. Ραρηᾶπὶ ὨνγτηΠΠλ 
τυκιᾶνα τὸν νομιζόμενον ἐξήρχεν ὁ Κῦρος : 
{εὰ υἷα 165 δὰ τηδησ πηι σΟηςογτο- 
ὨδπῚ ΠῸΠ νεϊέτγαῖ, ἡ} δὲ οἰ πΊοτιϑ 
τη ἢ τα γῖβ ᾿πσοηαἶτ|, ἈὈῚ Εηγ 15 οτε- 
Ὀτο ἰηνοοσδθαταΐ, τπηθητῖο, Πειεηὶ- 
ΘΟΓΌΠῚ, 1]. 4». 17. ἐξάρξω μὲν οὖν ξ ἐγὼ; 
ἡνίκα ἄν καιρὸς ἤ, -υαιᾶνα" ὅσων δὲ σὸὃν 

-᾽Ἐννάλιον τσαρακαχίσωμεν σόσε τοάντες 

ΕΓ, 

εὐθὺς μὲν] Ουεϊῇ. ογλ!ο᾽ μὲν ἄξᾶ! 
φυτὰ ῬὨΙΕΙρμο. εἰ τηᾶγρῖὶπε Βῖθρῃ. 
ἐπλεονέκτει εἰ προσέβαλλεν ΡΙῸ νὰαϊσαῖο 

ξσλεονέκ τουν---Ξ.-τ-σροσέβαλλον. ΑἸτοτῖ, 
τὐεριέπτυσσον, ααοα πόῃ. ΘοὨϊετηπεη- 
ἀυτὰ νἀεθιταν σοπηρατγαητὶ ΑἸμδΌδἤη 
'. το, 9. ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν κατὰ πὸ εὐώνυμον 
δῶν Ἑλλήνων κέρας ἔδεισαν οἱ “Ἕλληνες, 

Υ͂ τὰς ἣἷὸὸ “ ἢ 

Φύλαγγι γῶρ κωτὼ κερας 

μὴ τρροσιάγοίεν “πρὸς “δὲ κἐρᾶς καὶ τσερι- 

π΄ σύξαντες ἀμφοτέρωθεν αὐτοὺς διωκό- 

Ψείωνς. , 

καωπσὰ πέρας] Ζειηϊαϑ ἱπιεγργοίατασ 
σογὴὰ Ποίίαπι) δάοτιγὶ, ἀπ]. νᾶ- 
Ἰεῖθ αἷΐ, ψαοὰ {Ὡρτὰ τυλαγίους ποὺς 
τυῤλεβοίους λαμβάνειν, ἴθ αἱό Βα κε 
“αἰρη. Ἐκίάτη ΨΥ εΚα δάνεγίας. ἃ- 
ἐγ πα. σοΐπα Εχοτοιῖαβ. ΠΟΙ 5 τὰ 
Ραρηαίαπ) ἐδ δἷτ, αὐ εὰ Ουτὰβ δ] - 
416 ἄμοεδ5 ῥῬΡῃαϊδηρο ἰδέϊα ᾿ηνδάδμῃε 
ἃ Ἰαῖεγε ϑοι σοι αἴ τῷ κέρατα ἀἰ- 
εὐήταγ Ε[18Π0Ὲ τὰ τὐλάγιω, ἴα τλω- 
γίους λωμιβάνεϊν ποὺς τσολεμίους εἴ κατὼ 
πέρας λαμβ, ἰήετα Πρηϊβοδηῖ, [πάε 
Ἰρίτατ (εέϊ, Ζ2. τορὸς κέρας μάχεσϑοίς 
εἰ φάλαγγα ἔχοντα μάχεσθαι Ορρο- 
πυητατ ΠῸϊΪ ΤηνΊσΕπὶ : ρι τ τσρὲς κέ- 
φᾶς εἴ κατὰ κέρας ἰγῃποηντπδ ν᾽ 6 ῃ- 
ταῦ ΕΠ: δά αι Ζοαῃῖα5 τεγτα τὰ ρὨΓᾶ- 
ἤπ κασ᾿ ἄπρον ἐπιτίϑεσθαι [εξὶ, στ: 
ψιάεαπιαθ πὰπο, 4αϊὰ πὶ ἄγειν ἐσὲ 
φάλαγγος ορροῆταπι) τῷ κατὼ κέρας 
ἄγειν [Ἄρτα 1. ό, 43. αποά ἰητεγρτέτα- 
ἴὰγ Ζευηίαπαβ [πάὲχ αν ον 5 τηρα] αηὲ 
λοι ληι, «οί ἀμοεῦο, ἱπεριππηα. 
Ἀεέϊε (ὐαυλδγατ5 ργοτηόιβ σογπίθαθ᾽ 
ἀθτηξῃ ἄᾳποετα, εἰ ῬῃδΙδηρβεῖι γόνα, 
σοηνοτγεῖτ, 1τὰ Απᾶραῇ ἵν. 6, 4: 
μὴ κατὰ κέρας, ἄγων “σλησίασῃ σοῖς 

τοολεμείοις" τοἀρήγγειλε δὲ σοῖς ἄλλοις 
τοαράγειν σοὺς λόχους, ὅσως ἐσὶ φά- 

λάγγας γίνοιτο σὸ στρώτευμα. ΑΌϊ Ζδενυ- 

Ὁ ἃ 
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ΟΥ̓ΒΙῚ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝΙ͂ 
΄, -« Ἂς 3 ΝᾺ. ἀν ἀν... - 

προσεβωλλεν" ὥστε ταχὺ ισχυρῶ Φυγὴ εγένετο τοῖς πο- 

λεμιίοις. 
τ 5. Ὑ ς Ὑ 3... 7 ", Ν ϑὰ - 
τ) ς δι ἥσϑετο ὃ ᾿Αρταγέρσης εν ἐργῳ οντῶ τὸν Κυρον, 

- "4 5.0) ἮΝ δι ἮΝ » ἘΝ 

ἐπιτίθεται καὶ αὐτὸς κατὼ τὼ εὐώνυμω, τοροεὶς τὰς 
» . κο ᾽ ΡΥ Π Ν πὴ  Ν 

καμήλους, ὠσπερ Κυρος ἐκέλευσεν. Οἱ δὲ ἵπποι αὐτὰς 
2 7 ““ 5 5ΝΔ 3 ε « Ν 3) ἐκ πάνυ τολλοὺ οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ οἱ μεν εκῴρονες 

΄, 3) ς »" ψν;; ς ϑετ μΝ 5 

γιγνόμενοι εῷευγον, οἱ δὶ ἐξήλλοντο, οἱ δὲ ἐνέπιπτον ἀλ- 

λήλοις. 
ἊΣ ᾿- Ἢ «“ ον ὡς ͵ 

Τοιωυτὼ γῶρ πάσχουσιν ἱπποι ὑπὸ κωμήλων. 

Ο δὲ ̓ Αρτωγέρσης, συντετωγ μένους ἔχων τοὺς μεθ᾽ ἑαυ- 
»“-Ὁ Ζ » Ψ ᾿-- - Ἄ, ΄ 

Του, τὠῤραττομένοις επέεκείτο, καὶ τῶ φρθμῶτω δὲ τῶ τε 

Ὡς χὰ Ὁ Ν' ὡς 2 «“ ΡΣ. 

κατὼ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ εὐώνυμον ἅμα ἐνέβαλλε. 
"»" 

Καὶ 
Ν. ᾿ ἈΝ ΝΕ ν᾽ Ἐς Ν " Ἂ ΄ 

πολλοὶ μὲν τὼ ἁρμωτω ζφεύγοντες ὑπὸ των κατὼ κέρας 
ε τς » ὡΐ μὰ νΨ,; » « Ἂς 

ἑπομένων ἀπέθνησκον, ττολλοὶ δὲ τούτους ζεύγοντες ὑπὸ 
“Ἦ ς 7 Ὁ ὦ 

Τῶν , ἡλίσκοντο. 

Καὶ ὁ Αβο ὠὡϑδώτως δὲ οὐκέτι ἔμελλεν, ὠλλὰ ἰσχυρῶς 
3 

πίαβ ἱπίειργοίδιαι κατὰ κέρας 7οηρο 
αρηηίγθ, σμγμς ὅγοπις (τ ἰαϊτμάο ταμέϊο 
γπῖποῦ οἱ αἰϊημάϊιε, φάλαγγα ἀξ 8ὰ- 
ἕϊα εἰ ἀ!Παῖαῖα ἀρταϊη!β ἰαταἀϊης ἐχ- 
Ρ σαι, Ρίαης υἱ ἴῃ ποῆτο ἰοσο Ηεϊ- 
Ἰδξηϊσοίαγῃ νὶ. 5, 16. εἶ μὴ ἐκ τῆς 
τοόλεως οἱ Μαντινεῖς ἐξελθόντες κατὰ 
κίρας σε καὶ ἐκ τῶν ὃπισϑεν ἐπιπέσοιεν 
κὐτῷ. Βιξπίῆοαῖ Ἰεῖτατ κατὰ κέρας 
ἐσιτίϑεσθαι νεῖ ἐπιπίπτειν α ἰαίεγε αἰΐο- 
γίγὶ; κατὰ κέρας ἄγειν εἰ ἀμοεγε ῥγο- 
μές οονηόμς ἀρηῖόη. (ΟΠΙΓΑΓ ΠῚ 
ἐπὶ φάλαγγος καθίστασθαι νἱ. 3, 21. 
τηαὶς [πάεχ Ζευηιδηυβ ἐπὶ αοίέ υανε 
Ἰητεγρτείδίατγ. Ιάεπὶ εἰ ἐσὶ κέρως 
ἄγειν, τρορεύισναι Κεῖ. [μἀρεάθοπι. ΧΙ: 
8. αἰϊυά ἐσὶ κέρας στρέφειν τὸ ἄγημα 
Ἰθϊάοπι : εἰς κέρας ἡγεῖσολαι, Ηιϊρρατ- 
οὮϊοϊ ἵν. 3. ορροῆταπι τῷ ἄγειν ἐπὶ 
φάλαγγος. Μιάετυγ ἴαπηθη πείοϊο 
ααϊά ἀϊοτι πλ!η 15 [αὐ ΠῈ ἰητετ ἐσὶ κέρως 
εἰ κατὰ κέρας, αα04 ΠΟῊ [ἀτὶ5. 1Π16]}}-- 
ΕΟ. γ᾽άοδης ἀοξιλίοτεϑβ. 

27. ἐν ἔργῳ) Μᾶτγξο 5ΊΈΡΏ. εἴ (συο]ῇ, 
8 ῥτίπια πᾶπα ἐν ἴσῳ [στ ρῖα πὶ Παθεῖ, 
Ατοσαϊαπὶ δηῖὶα ποηεη Ατίαρετῆς 
οταῖτῖς συεϊξ, 

., ἀλλήλοι;) ΑἸτοτῇ, ἐπ᾿ ἀλλήλεις. 

ἀναβοήσας, ἌΣ φίλοι, ἔπεσε, ἐνίει, οὐδὲν φειδόμε- 

σοιαῦτα γὰρ] [ἴὰ εἴΐαπη ἐταάϊτ, Ηε- 
τοάοϊο 1. 80. ργϑρειηΐε, Ατήξοῖε]ες ἢ, 
ἃ. νἱ. 18... ἐξ ἐξ) ϊαδυθ ἢν α΄: 1Π|. 7. 
νεγαῦπη 14πὶ οἰτα Μαυτεῖαβ δὰ ἢ. !. 
Ερο, ἵπαυϊῖ, μθρὲ εἰ υἹάϊ εἰ ἐκρογίμ 
ὑ)ανι γαμέίος ἐμὸς ε{72, φμῖ εἹαπβ σά 
σατο ῥγοχέηε ασοεβογ πη, πόζμε αἱ, 
ῥεέμ 1 {πὸ Πεσμε οὐογε ἀὐ εἰν ρρ 

τυώσχουσιν ἵπποι) Ατιτϊσα πὶ οἱ νὰ]- 
80 ἱπτεγίεσία πὶ οὰπὶ Οαε]ξ, πιῇ, αἵ- 
Τςητιεηῖε ΕἸΠΌΠ το. 

28. ἐπέκειτο} Θυοά νυ]ρὸ ἀεΐποερς 
αἀάϊταπὶ ἸαραΥ σεταγβοένος, Οὐ πὶ 
ΡΠ] ΕΙρΏο, σαεϊῇ, εἰ ΑἸτογῆπο ᾿ἴρτο 
οτη. 

τά τε κατὰ] Ουεϊῇ, εἰ Ζοπᾶγαβ τά 
σε οτηϊταηξ. 

29. ᾿Αβραδάτας] το δ μας αξ 

ΡῬΓῸΟ ἧς ἢϊς εἴ ρᾶυϊο ροῖξ εχ Ῥῃ]]εὶ- 
Ρῇο, Ουο]ῇ, εἰ Ζοπατγα γείίταϊς Ζεαπε: 
ἀείηάε βοήσας ἰσχυρῶς (σπε]ξ, [εὰ ἰσχιυ- 
φῶς σοτγεξιον δάαϊάϊτ, φαοά οτηϊῆς εἰ- 
ἴᾶτὴ ΑἸτοτξ, 

ἔσεσθε) τὰ ουτὴὰ Ἑαά. ρτγ. ῬΗΪΙΙ. 
Βοή]. ΑἸἰιογῖ, Ζοηαγαβ. ψαϊρο δά- 
ἀσης ἀξδίποορβ μοι, αυοὰ {εοϊαῆξ 
Ζευπε. 

ει, ἐνήε] ΙὩτΕΙ Πα ἑωυτὸν γε] οὐπὶ σα- 
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γος τῶν ἵππων, ὠλλὼ ἐξαιμάδτωι κατὰ, τσολὺ τῷ κέντρῳ. ἀμη] ἐὰν. 
ς« πα} }15 ἰα0- 

Συνεξώρμησαν δὲ καὶ οἱ ἄλλοι ἁρματηλάται" κῶϊ τῶ τάτὰ οδαϊε. 
ρυριο- λ᾽ . ΡΤ 5 ΟΝ Ἂν ἂ ὌΠ, ἕ 

μὲν ἄρματω ἔφευγεν αὐτοὺς εὐθὺς, τὼ μὲν καὶ ὠνουλου- ταῦὶ Ἰοδυβ 

Ὁ: 30 ἴεγ γεῆ- 
πιῖ, ρεὲ- 

δὲ ᾿Αβραδάτας ὁ ἀντικρὺ δ' αὐτῶν εἰς τὴν τῶν Αἰγυπστίων ἄεπι τεῖε- 
ο. τυρὶ Ροιίδο. 

φάλαγγω ἐμβάλλει" συνεισέβωλον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ εγ- 

» "Ἶ ἕὰ ἯἨἈΛΧ Χ Ἂν ΟῚ ͵7ὕ 

βόντα τοὺς Ῥαρεϊβαία, τὼ δὲ καὶ ὠπολιπόντα. 

͵7 ΄ »-“" Ν εΥ Ἧ 27 

ύτατω ἘΤΛΎΜΕΝ, πολλᾶχον μὲν οὖν καὶ ἄλλοθι 

δῆλον, ὡς οὐκ ἔστιν ἰγλυξσέα φαλ δνγ: ἢ ὅτῶν ἐκ Φί- 

λων συμμάχων Ἰϑροισμένη ἡ ή; καὶ ἐν τούτω δὲ ἐδήλωσεν. 

Οἱ μεν. γὰρ ἐταιροί τε αὐτοῦ καὶ ὁμοτράπεζοι συνεισ-- 
΄,͵ ς ΠΝ ὧν ᾽ν 

ἐβαλον" οἱ δὲ ἄλλοι ἡνίοχοι, ὡς εἶδον ὑ ὑπομεένοντεις πολλῷ 
Ἂν » 3 

στίφει τοὺς Αἰγυπτίους, ἐξέκλιναν κωτὼ τὼ φρύνωτο 
. 7 3 ς Ἂς ἢ 2 

ὥρμωτω, καὶ τούτοις ἐφείποντο. Οἱ δὲ ἀμφὶ ᾿Αβραδά- 81 
-“ Ν) ΠΝ .« Ε " δ ς 

τῶν, ἡ μὲν ενέββωλον, ὥτε οὐ δυναμένων διωχάσασθϑωι 
“μ Ἂ Ν ΄ Ν 3) 3) » 

τῶν Αἰγυπτίων, (διὰ τὸ μένειν τοὺς ἔνϑδεν καὶ ἔνϑεν αὐ- 
» ων εἶ 5 οἷ Ἂ" ψ« »" "Ὗ΄ .« 

τῶν) τοὺς μεν ὀρζ οὺς τῇ ρυμη τὴ τῶν ἱππὼν παίοντες 
ΠΣ Ν Ν 7 Υ͂ Ν ΕΣ ᾿ς 

ὠνέτρεπον, τοὺς δὲ πίπτοντας κατήηλόων, καὶ αὐτοὺς καὶ 

ουπὶ [οτί!- - 

. ἃ ἐλ ὕ ἢ "»“ΜὝ 

ὄπλῶ, κώὶ ἐσσποις κι τροχοῖς. 

ζηθγατίο σοὺς ἵσσους. ϑωρίιϑ ΠοῆεΓ 
ἀεϊηάε ἐνέβωλε υἱΌτραν!ῖ. ἀεἰπάς Βοάϊ. 
οατὴ Θυεῖξ, εὐ ΑἸιτοτῇ, ἀλλὰ ἰσχυρῶς 
ἐξαιμάτσων. Ἐχ ΑἸαΐηο ἐξαμεάσων, 
ηυοά ἰὼ ΑἸτοτῇ, ετίαπὶ δάεβ, (εἀ οοτ- 
τεδϊα τη δὺῸ αἰΐεηα τῇβηι, ϑίερ πη 5 
ἐξαιματῶν [εςετγαῖ, 

τοαραιβάτας) Ἠδης ἰογπηαῖῃ εχ 
ἜΠΟΝ Ῥτροτα Ζευπθ νυ] σατὶ παραβ. 
Οειοταπὶ ὥρμασα ἰὰ πὶ οατΓὰβ Ρεϊ οὶ 
 ποπίαπι, ἀδ φαοτάγῃ αἵὰ ν]άς ἔαρτὰ 
δὰ 111. 3» ὅο. 

θὲ δὲ αὐτῶν] ΑἸτοτῆ, διώγων, [ἐ- 
αυεηβ τσολλώχιοῦ ὉΤῸ τοολλαχόνε αἀε- 

ἐἰϊς Ουεϊῖ. ετ Αἰτογῇ. δὰ οὖν οὐχ ὸ 
Ουεῖξ, ἀεϊπάε 9 ροισμένων (σΕ]Έ, 

ἐδήλωσεν] [π|6]]}|ρῈ στὸ τυρᾶγμα. Τα 
ποΐεγ Μεπιοίδῦ. 1. 2, 31. Οοτηρᾶ- 
τανὶς εἶκε. Ιοοαπὰ Εατῖρ. ῬΠαη. 
656. 

ὁμοτρώπεξοι)] Ἐοίάετα εἰίᾶτα ἴῃ Ουτὶ 
ταϊηοτῖβ ἐχεγοῖῖα ἰαυάαξ Ληιθαῇϑ ἵ, 
5. 18, Ὁ ὃ, 7. 

« ἀν. ΙΝ 

Οτου δὲ ἐπιλάβοιτο τὼ 

31. διαχάσασθαι)] Ψυϊρσαίατη δια- 
χωρῆσαι ζραηε ἴῃ διχάσασθαι ταῦϊᾶ- 
νῖτ ἀξ {εηιθητὰ ᾿δοηοϊανιῖ. [ἢ Οο- 
ἄϊςε ετἰπὶ Βαάεπηῇ, υὐ ἴῃ ΑἸτογῆπο 
᾿Ἰρίατπαι ποῖα διαχώσασπαι εταῖ, 
αποά συγ απ ρ!]σαοτῖς νὶτγῖὶβ ἀοέξὶ]β, 
ποπάμπι Ροζαὶ ἱπτε]] ρεγε, Γοουβ ε- 
Π1ΠΔ Απδδαΐξος ἵν. ὃ, 18. ὍὯΌΙ ἴῃ ἢ- 
ΤΩΙ] τε εἰ διχχώξοντως ΤιΘοΠοΐαν} σογ- 
ταξι! μετ ποη ἤτγπιαῖ, Γεὰἀ ᾿ηΓΠΠ ΠΡ], 
Χεπορθοη ἀναχάξειν Δα δας ΑὨδὺ. 
ἷν. 1, 16. τηεαϊατῃ ἵν. 7) 10. ΟΥΤΟΡ. 
Υ]]. 1,34. 

σῇ τῶν] Οαεῖξ, σατὰ Ζοπαᾶτγα τῇ 
οπϊῆς ; ἀείπας ἱππέων ΘΕ], εἴ τηᾶτ- 
ξο Θι ρῃ. 

ἀνέτρεπον) Ιου οσαπὶ Ζευηϊο νὰ]- 
ξαῖο ἀνετρέποντο εχ Ζοπᾶτα {ὈΠΙταΪ. 

καὶ ἵπαοις καὶ τροχοῖς) Ηᾶπο Βα- 
ἀεπῇῆβ ΠΌΤ] Γοτ ρίατατα τηοηθηῖα Μα- 
τεῖο στεέϊβδ νυ εαγὶ ὑσίπους ---- “τροχοὺς, 
Ρτϑοία τ Ζεμηε. 

ὅφου) Ζομδιαβ ἀξ 00 ὅσων ροξλϊτ. 

ῃηὰ 2 
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΄ Ι ,7ὔ ἰχ ᾿ ᾿ΕΝ ἃς ᾿ 

δρέπανω, πώντὰ βίω διεκόπτετο, καὶ σσλῶ Καὶ σωματῶ.. 
3 δὲ "» 3 7, ) 7 ἐν τος »"-"}» δα ΄"-νΝ 

82 ν δὲ τῷ οὐδιηγήτῳ τούτω τωὠροχυ, ὑπὸ τῶν τσαντοδοστων 

Ἅ. 

"2 εἰ "ἢ »" "“ δ 7 » δ, 8 

σωρευμάτων ἐξωλλομένων τῶν τροχῶν, ἐκπίπτει ὁ ᾿Αβρα-. 
7ὕ », ᾿ » Ζ ς ὌΝ Ν 

δάτως καὶ ὥλλοι δὲ τῶν συνεισίβωλόντων" καὶ οὗτοι μεν 
» -“᾿ Μ΄ 3 Ν 7 “ ᾿ 

ἐνταῦθ, ἄνδρες ἀγαϑ οὶ γενόμενοι, κωτεκοπήσῶν Καὶ 
5 μ ς ᾿ τ ἂν - Ἀν να 

ἀπέθανον" οἱ δὲ Πέρσαι συνεπισπόμενοι, ἡ μὲν ὁ ᾿Αβρα- 
ἐ 

͵ 3᾽ 2 « ΝΥ 5. ἡ ὧλ 32 ᾿ς 

δάτως ἐνέβωλε καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, τωύτη επεισπεσόντες, 
΄ 5.“ πιμο Ν 3 »"» Ἷ ΑΙ ὦ « 5 

τετωρωγ μένους εφόνευον᾽ ἡ δὲ ὠπαϑ εἰς ἐγένοντο οἱ Δ:- 
7 Ν Δ “- ; Ὁ ᾿ 5 »Ἅ ΤῚ ͵ -“ 

γύπτιοι, (πολλοὶ δὲ οὗτοι ἤσαν) ἐχώρουν ἐναντίοι τοῖς 
3" 

Περσαις. 
7 Ν Ν ᾿ ΩΣ Χ 7, ἈΝ ως Ἦν 

33 Ενϑθα δὴ δεινὴ μώχη ἤν καὶ δορώτων καὶ ξυστῶν καὶ 
"»" ΕῚ ᾽΄ 7" « ΨΉ . ΄ 

μωχωιρων᾽ ἐπλεονέκτουν μέντοι οἱ Αἰγύπτιοι καὶ αλήϑει 
Ν -“ ε 7 Ἢ ᾿ 3 ψ Ν 

καὶ τοῖς ὁπλοῖς. Τά τὲ γῶρ δόρωτω ἰσχυρώ τὲ καὶ 
ἃς Ἐν, ὃ) ὃς Ὁ " “ 3 7 ἘΝ 

μακρὰ, (ἃ ἔτι καὶ νὺν ἔχουσι) αἱ τε ἀσπίδες τοολὺ 
-“ -“ 7 Ν »"» 2: ε Ν 7͵ Ν 

μῶῶλλον των “)ωρώκων κῶι τῶν γέρρων Και στεγάζουσι τῷ 
͵, Ἶ δ 3 “ Ζ ἢ ἘΝ 

σώματα, καὶ πρὸς τὸ ὠϑεῖσαδαι συνεργάζοντωι, ταρὸς 
-“ ,, ἡ ν, « 3 

τὸς ὥμοις οὖὐσωι. Συγκλείσαντες οὖν τὰς ἀσπίδας 
3 ΨΞ 5 ς Χ ΄ 2 21 ᾽ Ὁ 

φΑεχώρουν καὶ ἐώϑουν. Οἱ δὲ Περσῶ! οὐκ ἐδύναντο ἀντέ- 
.“ » "7 “ Ν Ἂ 23 :ςε 3) 3 

χειν, τε ἐν ὥκρωις, τῶις χερσὶ τῷ Ὑέῤρω ἔχοντες, ὠλλ᾽ 
᾽ τ 3 7 γ Ν 7 Ψ Θά 

ἐπὶ τόδω ἀνεχάζοντο τταίοντες καὶ παιόμενοι, ἕως ὑπὸ 
“ -»- 3 ᾿ς 2 ᾿ ων» 2 -“᾿ κ 

τῶῖς μηήχανωις ἐγένοντο. Ἐπει μεντοι ἐνταῦθα ἤλϑον, 
» οΥ ς . ἢ 3. ἣν “ ν ε 

ἐπαΐοντο αὖϑις οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τῶν τούργων" καὶ οἱ 
ὙΨΨῈ -»“ Ν 2 ΕΣ ᾿) 3) ]Ἷ ͵ὕ ᾽, 

ἐπὶ σᾶσι δὲ οὐκ εἴων ᾧεύγειν οὔτε τοὺς τοζότως, οὔτε 

Θίγαρεπι, ασαᾶτη ΠΔΙΪ ΟὈΥΓ5. ἴα]οαῖὶ ἰῃῖθγ ψετίὰβ Ουεῖξ, δάζοτρέατα εἰ : 
Ραυοὶ 'ἴῃ Μαοεάοπυτη εχετγοίτα εὐἀϊάε- 
ταηϊ, ἀεί γδῖ. Οὐτγθ ΤΥ, 10. 17. 

32. συνεισβαλόντων)] Ἐαά. ρῥΓ. συνεισ- 
βαλλόντων. [ΕΕΠ 5 συνεσισοτύμενοι ῬΤΟ 
συνεπισσώμενοι οατῇ Βαϊ το μα Εἴοη. εἰ 

ΟἸΌτο σε], ἀδάϊτ Ζεαπε ρσθααβεθας 
γ εἸῆο εἰ Ἡ ϊοἢηίοπο. 

ἐνέβαλε] Μαῖρο ϑίερῃ. συνέβαλε. 
ἀδιπάς ᾿Ὀϊάστη εἴ 'π Οαεῖᾷ, εἰ δσυν- 
εἰσπεσόντες. Ροῆεα σπεταγρένους τη] 
(υεϊξ, 

σακϑεῖ:} Ταπτίηθο. ὠπειϑϑεῖς οἴϊαπὶ 

ἀεϊπάς ἐναντίον Θπεἰξ, εἰ Ζοπδγαβ. 
33. τε καὶ μ. ἃ] στε]. σαπὶ ΡΠ1]6]- 

ΡΟ σε εἰ ἃ οτηίῆε : ἱξαίεπϑβ σσεγά- 
ζουσι ΡΤῸ στέψγουσι εχ Οαεῖϊξ, εἴ τηδῖ- 
Εἴηε δῖερῃ, ἀξαϊῖ Ζειπε. 

ἐώϑουν) [τὰ ΘΕ], το ὦϑουν, ἀεΐη- 
ἄς ἠδύναντο εχ Ζοηῃᾶτγα ἀεάϊς Ζειηθδ. 

34. ἄκραις) ΟΕ], ἃ ρτίπια τᾶ 
ἴσαις [οτὶρίατη Παθεῖ, 

μέντοι) Ζοπδτὰϑ δὲ ἀεάϊτ, εἴ ἀεἰηάς 
ἐκ τῶν τεύφγων. 



ΒΕ Υ ΦΑΡῚῚ: 405. 

Τοὺς ἀκοντιστὰς, ὡλλ᾽ ἀνωτετωμένοι τὼς μωχωΐίρως ἤν- 

ἀγκωζον καὶ τοζεύειν καὶ ἀκοντίξιν. Ἦν δὲ πολὺς μὲν 835 

ἀνδρῶν φόνος, πολὺς δὲ κτύπος ὅπλων καὶ βελῶν ταν- ᾿ 

τοθωπῶν, πολλὴ δὲ βοὴ, τῶν μὲν ἀνωκωλούντων ὠλλή- 

λους, τῶν δὲ παρακελευομένων, τῶν δὲ Θεοὺς ἐπικώλου- 
΄ 

μένων. 
9 Ν Ἃ “ »ν Ἃς ΟῚ ε Ν ὶ 

Εν δὲ τούτω Κυρος, διώκων τοὺς κωϑ᾽ ἑαυτὸν, παρω- 86 
7Ζ ε χ ᾧ ΄ ΄ » ω- ΄, 5 Ὡ ΖΕ γρτιῖ 

γίνεται. ἃς δὲ εἶδε τοὺς Περσὼς εκ τῆς χωρῶς εωσ'με- ταπάετι, 
Δ ψ' Ν ψ .» 3 δ ΔΝ -»" ,». Οὐδ ἃ τὸΓ- 

γους, ἡλγήσε τε, κωι νους, οτί οὐδωμῶς ὧν ϑάττον σχοίη ξο ἀὐοιτὰς 
μ 7 » » ἣν ᾿ ᾿ δ α ὰτῆςιν δηδὲ υμϑ, 

τοὺς πολεμίους τῆς εἰς τὸ τρόσϑεν προύδου, ἡ εἰ εἰς Τὸ οξάυηῖατ 
-“ ,ὕ "κῃ “ “ ἀπάϊαὰς. 
ὄπισϑεν περιελώσειεν αὐτῶν, πωρωγγείλως ἕπεσθαι τοῖς Ὁ 

ΓΔΑ, “ Νὰ Ε ΣΤ ΚΤΩΣ ἡ Ν 3 7 

μεϑ εαυτου, περιήλαυνεν εἰς τὸ ὄπισθεν καὶ εἰσπεσόν- 
Α 3 “" Ἢ Υ, 

τες παίουσιν ἀφορωντῶς, καὶ πολλοὺς κατωκαίνουσιν. 
ς Ἁ » 7 ΄- 3) 3 7 [7 »7 ε 

Οἱ δὲ Αἰγύπτιοι ὡς ἤσϑοντο, εββόων τε, ὅτι ὄπισϑεν οἱ 37 
Τὰ Φ ἐν » »-ο. -“- ΕῚ 

πολέμιοι, κωὶ εἐστρεζοντο ἐν ταις πλήγαϊις. Καὶ εν- 
"Ὁ. δ ͵7 ᾿: » Ἄ Ν Ν Ν « "»“ 

ταυκλὼ θὴ ζρύρθην ἐμώχοντο καὶ πεζὰ καὶ ἱππεῖς, πεπ- 
᾿ἣ 7 “Ἂς ἐμ ΄᾿ “ Γ᾿ 

τωκὼς δέ τις ὑπὸ τῷ Κύρου ἵππῳ, καὶ πατούμενος ποίει 
δ, 8. Ε Ν ΄ »" Ν ε Ε -» ε 

εἰς τήν γαστέρω τῇ μωχωίρο τὸν ἵππον αὐτοῦ" ὁ δὲ Ἱπ- 
Ψ 5» 7 δ » » 

πος πληγεὶς, σφωδάζων ὠποσείετωι τὸν ἵζυρον. Ἔνϑα 38 
ΝΟ “7 "7 « 27 “2 Ν "οΣ. 9.7 » 

δὴ ἔγνω ἄν τις, ὅσου ἄξιον εἴη τὸ φιλεῖσθαι ὠρχοντῶ 
χα" -“ ᾽ - 5 Ἂς ἣν " 7 1 7 

ὑπὸ τῶν ἀρχομένων. Εὐθὺς γὰρ ὠνεβοησών τε πάντες, 
Ζ 2 ᾽ ἌΣ ᾽ "»"- »᾿ 

καὶ προσπέεσοντες εμώχίντο, ἐώϑεουν, ἐωϑ οῦντο, ξσώίον, 

36. καϑ' ἑαυτὸν] Ουεϊῇ, καϑ' αὑτὸν, 
Ζοματαβ κατ᾿ αὐτόν : μοί ἤλγησε δ4- 
νεγοϊαστη αἰϊσαοά ᾿ερὶς εἴ 2έμνιημη 
τεάάϊάϊε ῬΗΠΕΙρῃ 5. 

σχοίη} Ταπτῖπα εἰ σαεῖξ, ἔχοι ἥ. 
Οαῇα!ο ἢ οὐὐῆϊ, ΑἸάϊπα εἰ Βτγοάβι 
Ἡτὶ σχοίη ἤ. απ ϑίερθδηο ἔδοϊε 11- 
Ῥεγ Βυάεηῇς εἰ ΑἸιοτί. 

σπροόδου ] Τὰ ΡτῸὸ προσόδου ᾿ἸΌΕΓ ῬὮ1]- 
εἰρῆϊ, Βαάεηῇϑ εἰ ΑἸτογῆηαβ. ἀεῖη ας 
ἢ εἰς Ταπτίηα, Ουεϊ, ΑἸτογῇ. εἰ εἰς ΑἸ- 
ἀϊηα, Βτγοάθει εἰ μὴ εἰς τεοσερὶτ ϑίερΠδ- 
Ὧσ5. Οὐυτπῃ Μυτεῖο εἰ Ηυϊοπιηίοηο 
ποῖγατῃ εχ ΡΏ6]. Βαάεηῇ εἰ ΒοΩΪ. 
ῦτο ἀεάϊε Ζεαης. Ῥοῆ -σαραγγεί- 
λας Ταητίπα εἰ ΑἸκοτῖ, οὖν Δἀάϊι, ἀε- 

1ἴπηΔ46 σὰ ἄσισῶεν ΖοΟΏΔΓΙΔΑΞ. 
ἀφορῶντας) ΕΠς ἀεῦεῖ ἃ ἴεγρο, ἃ- 

νετίος, Ὠοῆρίη δηΐε 6 ροπίυτῃ ἴπ- 
τι ηΐο5, Π60 ἃ ἴεγρο δθῆξ ορὶπϑῖοβ. 
ῬΒΠεὶρμμὰ8 ἰξιϊαγ Ζηορτηαίος νοτίῖ. 
ΝοΟΧ ΓΩΪΠῚ ίαπα πο εξ νἱάείατ, 

27. παίει] Ηπππο ἰοσαπῃ ἰαδὰάδι [θη - 
δὶη5 Ο, 25. 

38. ὠρχομένων) Ταπτῖπα, σαεϊῇ, ΑἹ- 
ἰοτῇ, τσερὶ αὐτόν. ϑεαημπεπίετῃ ἰοσαπι 
ἀε ρυρῃᾶ δοδιγιπηα {ἀΡΕῈΓ Ὄγτο ἀδ- 
“σετίδητίατη σΟΙαρδταθὶβ οὰπὶ ποίξτὶ 
Αρεῆίδο 11. 12. Ηε!]δπισοταπὰ ἱν. 3» 
:2ὲ « 

ἐώϑουν} νειάτα (πε! οἐε ΑἸτοτῇ, 
ογαϊταθε : ἀεϊμάε ὠναλωρβώνει ἴῃ 1ο- 

Ῥ49 
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ΕἸ ,)ὰ ἂν ,΄,ὕ ΕἸ Ἂς »““ὝὝ “-»οο “- 

ἑπαΐίοντο. Καταπηδησως δὲ τις ὠπὸ τοῦ ἵππου τῶν τοῦ 
, « - 5 7 ῳ ὟΝ. “ἢ ᾿ ε Ὁ { 

Κύρου ὑπηρετῶν, ἀναίβάλλει αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ Ἱππον. 

δ0᾽Ὡς δὲ ἀνέβη ὁ Κῦρος, κατέϊδε πάντοθεν ἠδὴ παιομένους 
ἊΝ 3 Ψν τ Ἂ, ὃν ε Υ » »Ὁ“ ᾿. 

τοὺς Αἰγυπτίους" καὶ γὰρ Ὕστώσπας. ἤδη πῶρην σὺν 
“) “ ς - 7 3 Ἀ , 

τοῖς Περσῶν ἱππευσι, καὶ Χρυσώντως. ᾿Αλλῶ τούτους 
᾽ “ δὶ » ΄ » » ὃΝ 7 “Ἢ » ἐμβωλέϊν μὲν οὐκέτι εἴω εἰς τὴν φάλαγγα τῶν Αἰγυ- 

7ὔὕ 5 Ν γ᾽ .Κ ἌΡ ΝΣ ᾿ 

πτίων, ἔξωθεν δὲ τοζεύειν καὶ ὠκοντίζειν ἐκέλευεν. ᾿Ὡς 
ΡΥ 7 Ν δι Ἂς 9 ἢ ἊΣ 

δὲ ἐγένετο περιελωύνων παρὼ τὼς μηχανὰς, ἔδοξεν αὐτῷ 
3 Ὧν ἈΠΌ, “ Ἅ δ ΄ Ψ 
ἀναβηναι ἐπὶ τῶν πύργων τινὼ, καὶ κατασκέψασθαι, εἰ 

τ Ν 37 Ζ -“ » ἈΠ Ἂ 

τι πή κ͵ὠὶ ὠὡλλοι μένοιεν τῶν πολεμίων Κώι μῶχοιντο. 

40 Ἐπεὶ δὲ ἀνέβη κατεῖδε μεστὸν τὸ πεδίον ἵππων, ἀνϑρώ- 

41 

ε »8 ᾿ Ζ ΞΖ 

πων, ὠρμώτων, Φευγόντων, διωκόντων, κρατούντων, Ἀρῶώ-. 
ἊΨ» ᾿ Ψῇ 2 ᾽ -“ » Ὰ 3 3. 9, Ἂν 

Ττουμένων μένον δὶ οὐδ μοῦ οὐδὲν ετιί ἠδύνατο κατιδεῖν, 

δ “» » Ζ “ ἃς ἴὰ δὸς δα ο Ὑ 

πλὴν τῶν Αἰγυπτίων. Οὗτοι δὲ ἐπειδὴ ἡπόρουντο, κύκ- 
7 “ κ᾿ 7 Νὰ δέ εῦις 

λον ποιησάμενοι, ὥστε ὁρασϑαι πάντοθεν τὼ ὅπλω, ὑπὸ 
»" 5 τ 9 Ζ ε δι 3 τ Ν . ὯΔ 5] 

τΤῶις οὐσσ σιν ἐκάθηντο Ἄῳι ἐποίουν (ἕν οὐδὲν ετ!., 7 ῶ- 

Χ ἃς 7 

σχον δὲ πολλὼ καὶ δεινά. 
δια "“ ἀπε δὸς ; 7 “ ᾽ 

᾿Αγασϑεὶς δὲ ὁ Κῦρος αὐτοὺς, καὶ οἰκτείρων, ὅτι ἀγώ- 

οὐπὶ ἀναβάλλει Ἰιδτὶ Βτοάεοὶ ἀαθαπί. 
Οατηδγαῦ8 Ἔχ ἰἰτο [{ν1] 21. σοτη- 
Ράγανῖι Ἰοσατα ἀθ ῬΏΠΠρΡΡΟ, ῥαύυ ταν. 
{16 γὙΕΡῈη1 171 δ μι7 (μγεο!ί. 

39. ἐμβαλεῖν μὲν) Οε]ῇ, μὲν Ροίξ 
τούτους ΠΟἸ]οσδΓ, 

τοεριελαύνων) Οὐυε]ξ, τηᾶγρὸ 5ιΕρΡἢ. 
εἰ Ζοῃμᾶταβ τυωρελαύνων, Τεὰ ναϊραία 
εἰ ἴῃ Ουε]ῇ. Τπρτὰ {οτρία. ἀεῖπής 
ἐπὶ τὰς μηχανὰς Ἑαά, ργ. Ζοπαταβ, 
περὶ τὰς μηχ΄. ΑἸτοτῇ, 

τῶν πύργων] [τὰ ῬΙο τούργον ῬΏΠ]ΕΙ. 
τΆᾶγρο ϑιθρῇ. Ουεϊῇ, Ζοπᾶγαβ, Δἰτοτῖ, 
ἀεῖπαε καὶ ρο τινὰ δοσεῆηι οχ [τὶς 
ΡΠ ΙΡΏΙ, σαῦγ. Βαάεηῇ, Οπεϊῇ, Δ]- 
τοτί, 

εἰ σί πτῇ --᾿ μένοιεν τ- μάγοινσο} [1 
Ῥίδης Ὀεγ ΑἸτογῇ, εἴ πση καὶ ἄλλοι μέ- 
νοῶν Βυάεηῆς. Μαϊσο εἰξ εἴ πη καὶ 
ἄλλο «ι μένοι ---- μάχοιτο ἈΌΪ νοσαδὰ- 
ἸὰΓὴ στράτευμα, τάγμα, νεὶ μέρος τχε- 
το ἀεπάστγαθαϊ δια ρΠΔηι5. 

40. κρασουμένων) Δ, ρτ. ἀσίποερς 

δἀάυσης τῶν μὲν τσολερίων φευγόντων, 
σῶν δ ἑαυτοῦ κρατούντων" κρωσούβενον. 
δὲ οὐδαμοῦ οὐδὲν, αὰϑο δία πὶ ἴθ Οαε], 
σογγθέϊογ πὶ τηλρῖπα ἀρρ]ενιῖ, πλετ- 
το ἀατηπδία ἃ ΝΜαυτεῖο, Π ατοΠΙ ΠΙΌπῸ 
εἰ Ζευηϊο, δ οπλα ἴῃ Ἰἰῦτο (σαῦτ. 
ῬΏ]εὶ. Βιοάθι, Βοάϊ. Ζοπδι, Δ]- 
τογῆηο. 

ἠδύνατο} Οπο]Ε, ἠδύναντο. ἀεῖπάς σ“λὴν 
σὸ σῶν ὁχ Ἰἴῦτο ΡΏΠ6]. Βτοαθὶ, ΒΟα]. 
Οαεϊῇ, ἀεάϊ σὰπὶ Ζεαμηῖο ΝΥ εἰΚα, δὲ 
μέρος νε] τάγμα ἱπτε!]ρετα οροτίοθί, 

κύκλον τσοιησάμενοι) Νυϊράτγετη [ἰε- 
δχϊοπεῖη κύκλῳ τσώνσοϑεν τσοιησάώμενοι 
εχ ἴἴῦτγο ῬΏΠ]ΘΙΡΏΙ, σδῦτγ. Βοάϊ. (υο] ξ, 
ἴῃ τυάντοϑεν κυκλοποιησάμροενοι τχυϊαν 
οὰπὶ Ζεῦπῖο  εῖῖκε ; τσάντοϑεν κυκ- 
λωϑέντες ἢδΌοι Πίπο Ζοπδτγδβ; κύκλον 
πάντοθεν σποιησ, Ῥτοοίετε πηᾶγρο {Ππρτ, 
Ερο οὐπὶ Μαυτεῖο τσάνσεϑεν τε]εοὶ ἵπ 
Τ]Ο]οΥο πὶ Ἰἰοοατα εἰ κύκλον ἃ Οαῆα- 
Ποπὸ δοσορίατῃ ρΡοίαϊ. (Οεἴεγαηι ἰο- 
οὐπὶ ἀε πυρὶ σης ἱπηγϊϊατίοια 
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ϑὰ ἄνδρες ὄντες ὠπόλοιντο, ἀνεχώρισέξ τε πὠώντως τοὺς ΠΣΥΉ ΘΟ 

περιμωχομένους, καὶ μώχεσϑαι οὐδένω ἔτι εἴα. Πέμ- οοριῖς αἴῃις 

πει δὲ πρὸς αὐτοὺς κήρυκω, ἐρωτῶν, τυότερῳ βούλονται ἀ65. 

ἀπολέσϑαι πάντες ὑπερ τῶν πιροδεδωκότων αὐτοὺς, ἢ 

σωϑθήναε, ἄνδρες ἀγαϑιοὶ δοκοῦντες εἶναι. Οἱ δὲ ἀπε- 

κρίναντο, Πῶς δὲ ἂν ἡμεῖς σωθείημεν, ἄνδρες ἀγωϑ οὶ 

δοκοῦντες εἶναι; Ὃ δὲ Κῦρος πάλιν ἔλεγεν, Ὅτι ἡμεῖς 12 

ὑμῶς ὁρῶμεν μόνους καὶ μένοντως καὶ μάχεσθαι ϑέλον- 

τας. ᾿Αλλῶὼ τοὐντευϑεν, ἔφασαν οἱ Αἰγύπτιοι, τί καὶ 

καλὸν ὧν «ποιοῦντες σωϑθείημεν ; Καὶ ὁ Κῦρος αὖ τυρὸς 

τοῦτο εἶπεν, ἘΠ τῶν τε συμμαχομένων μηδένω προδόντες 

σωϑείητε, τώ τε ὅπλα ἡμῖν τσαρωδόντες, Φίλοι τε γενό- 

μένοι τοῖς αἱρουμένοις ὑμᾶς σῶσαι, ἐξὸν ἀπολέσαι. 
᾿Ακούσωντες ταῦτω ἐπήροντο, ἪΝν δὲ γενώμεϑ, σοι φί- 43 

λοι, τί ἡμῖν ἀξιώσεις χρῆσθαι; ᾿Απεκρίνωτο ὁ Κῦρος, 

Εὖ ποιεῖν καὶ εὖ σάσχειν. ᾿Επηρώτων πάλιν οἱ Αἰγύ- 

στίοι, Τίνω εὐεργεσίαν ; Πρὸς τοῦτο εἶπεν ὁ Κῦρος, Μι- 

σϑὸν ὑμῖν δοίην ἂν πλείονα, ἢ νὺν ἐλωμβάνετε, ὅσον ἂν 

χρόνον ττόλεμος ἦ" εἰρήνης δὲ γενομένης, τῷ βουλομένω 

ὑμῶν μένειν τσωρ᾿ ἐμοὶ χώραν τε δώσω, καὶ πόλεις, καὶ 
-“ δ»... ΕΣ ᾿ ΔΝ ς » 

. γυνωκῶς, καὶ οἰκέτας. ᾿Ακούσωντες ταῦτω οἱ Αἰγύ- 44 

εἴῆηχίς ΗἩδεϊοάοτας ΖΕ ΠΙορ. ἰχ. το. 42. ϑέλοντα:) ΑἸτοτέ, ἐθέλοντας, 
τηοηοηΐς ΖευηΙΟ. ᾿Αλλὰ σποὐντεῦϑεν σοι, ἔφασαν. 

41. ὄντες ἀπόλοιντο) ]1ητ|Π8 ὄντες 
οτηϊῆε : εἰἰατπη Ουεοὶῖ. εἰ ἀπώλλυντο 
ἀεϊπάες ἀδί. ἀπώλλοιντο ΑἸτοτί. ΜΙΠΙ 
Γοτὶ ρίατα Οαεἰῖ, ρτθρίδοεῖς : δογαβ 
σετῖα Ἰοσὰπι ὨΘῃ Ὠδθεῖϊ ἰῃ ἤδο ΠδΙτα- 
τΙοη6. 

ὠνεχώρισε] Ταπτπα εἰ ΑἸτοτ. ὠνε- 
χώρησε. ἀεϊποερ5 τε οταϊτα πὶ ῬΠ1]ε]. 
Οαεϊῇ. ΑἸτοτῖ, καὶ εκ. 'π Ἰοσασῃ Γαΐ- 
δοίαης Εαά. ρῥγ. εἴ δῃηίε μάχεσθαι 
οὐ τεαπί. 

τοώντες ὑπὲρ) ΑἸτοτῇ, τσώντας ἄδί. 
ὑσὸ ναϊφαίατη ἀεξεηάις Ζειπα ἱπαριῖ5 
γχαϊτοηϊ 5. Νοβτεαπὶ ἀδὶ ἰδὲς δ Γ. 
εἰ ΑἸτογῆηυϑβ. 

σί καὶ] ΤΑῸΓὶ Βτοάδοὶ ὅτε καλὸν, 
συε!, ὅτε καὶ καλὸν ἃ Ρἤτᾶ τπδθὰ 
Τοτιρίατη δεῖ, ὶ 

πρὸς ποῦς.) ΑἸτοτί, τσρὸς αὐτούς. ἴε- 
αιδπ5. συμμωχομένων ῬτῸ συμμώχων 
εχ Οσυο]ῇ. οὐ πιᾶγρίηθ ϑιερῆ. τεσερίς 
Ζεαηρ. 

σώ τε] Οαεῇ, τὸ οπιῖῆεξ ; ἀεὶπάς ἐξ 
ὧν ῥτοὸ ἐξὸν Αἰτοτί, 

43. σοι Φίλοι] ΑἸιοτῇ, φίλοι σοι. Ῥοίξ 
μισθὸν εχ Οαεϊξ, μὲν ᾿ηΐδταϊς Ζεαπε, 
Ἔρο εχ Αἰτοτί, ἄν ροῇ δοίην Γὰρρ]ενὶ. 
ἀεϊηάς λωμβάνεσε (αἴζα]ϊο ἀεάϊε. 

44. ᾿Ακούσανσες] Εχ Ζοῃᾶζα δὲ [Ὁ- 

7Ταηχῖς Ζεαηε. ! 

ηἀκς4 
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Αυἱά ἴῃ μος 
Ῥτερὶϊο ρἷα- 
Τὶ γη ατῇ νᾶ- 

Ἰαετῖῖ, ὈΓὸ- 
ν!ῖτεγ σοπλ- 

τη πΊοῖαίαΓ. 

4οϑ 

πτίοι, τὸ μὲν ἐπὶ Κροῖσον συστρατεύειν ἀφελέϊν σφίσιν 
» δ , ο : " Ν 7), 7 9 5 ι 
εθεήνγησων" (τούτῳ γὰρ μόνῳ συγγιγνώσκεσϑαι ἔφω- 

ΟΥ̓ΕΙ. ὈΙΘΟΙΡΙΙ͂ΝΖΣ 

Ἂς 327 ὑῳ ᾿Ξ 3) ν᾽ 

σωνῚ τὼ δ ἄλλω συνομολογήσαωντες, ἔδοσαν τίστιν καὶ 

ἔλαβον. 
δ « ἘΛΥ ΜΕΡΙᾺ ͵ « ᾿ Ζ 

Καὶ οἱ Αἰγύπτιοι τε, οἱ κωτωμεινωντες τότε, 
5) Ἂ » »᾿ "» Ὁ ὦ Ρ 

ἔτι καὶ νυν βασιλέι τπαιστοὶ διωμένουσι" Κυρος τε πόλεις 
3 “ ἔδ Ἂς Ν 3) ἂν ἢ ᾿ »“»Ἢ ἐξ 5» ᾿ 

αὐτοῖς εὔόωκε, τῶς μὲν ὥνω, αἱ ξτι καὶ νυν πόλεις Αἰγυ- 
γανν “ 7] Ά ἊΣ ν 7 

στίων κώλουνται, Λαρισσῶν δὲ καὶ Κυλλήνην, σαρὼ Κυ- 
7 9 Ψ ἃ 5] ἊΝ. "Ὁ" ς . δ3 » 

μῆν, πλησίον Θωλώσσης, ὡς ἔτ Καὶ νυν οἱ ὧπ᾿ εκείνων 

ἔχουσι. Ταῦτα διαπραξάμενος ὁ Κῦρος, ἤδὴ σκοταῖος 
5 δ 3 7 μὴ 7 
ἀνωγαγῶν ἐστροιτοπεδεύσατο ἐν Θυμίβράροις. 

᾽ Ν »ὋὉ" 7 »“ Ν ἥ, » ᾿Ξ τῳ» 3 

Εν δὲ τῇ μωχῆ τῶν μὲν πολεμίων Αἰγύπτιοι μόνοι εὖ- 

δοκίμησων'᾽ τῶν δὲ σὺν Κύρῳ τὸ Περσῶν ἱππικὸν κρώτι- 
5") εΥ " “ 8. 5} Ν᾿ τὖὺοὸ Ὡ Ἐ τῇ Ν 

στον ἔδοζεν εἰνγῶφξ ωστ᾽ ἔτι Καὶ γυν διαμένει ἡ οπλισίς, ἣν 

συγγιγνώσκεσθαι) “σερίαν ἄαγε νεὶ 
ἡρποίσξενε νετῖατῖ ΟΔΌτΙ6], (ὐατηθγατῖι5 
εἰ Τδοποϊανί 9. 884 ἴτᾷ ἀςῦθετεῖ εἰἴδ 
συγγιγνώσκειν. ϑίτηρίεχ γιγνώσκεσθαι 
εἰ ἴῃ Βοη]. εἰ σαε!ῇ, Πωγως ἐπὶ {6- 
ἐμ τη εγογ (6 αϊχεγμπί νευτῖς ῬΏΠ]ς]- 
ΡΏμυς, Βτοάδοιιβ συγγιγνώσκειν, Ὁ δ7,16|}71 
ἄαγε: Παῦες ἴῃ Οοτητηδηίαγιο δὰ ἢ. ]. 
ἹΜυτεία5 σοῦτο γὰρ μόνον συγγιγνώ- 
σκεσε σΟΥΓΙσ σα αΐ : Ζεῖιη6 τοῖα ΠῚ {ἘΠ- 
τεητίατη Γρατίαπι σεηίεραϊ : να]ραϊατη 
Ἄγ εΙ͂κε ἱπίεγργειαδαῖαῦ : ἐμηὲ ἦοα 
(Οτοῦῖο) μοίο Μόϊ ποιιέϊαηε 1ρ ογοδάενε. 
Θυφ ἤΠρηϊποαίίο βύθοὶβ ἤθη ἱπεῇ, 
ΜΙΊΠΙ ποη ᾿ἰἰᾳαει. 

45. Καὶ οἷ] ΑἸτογβπὰ5 ΠΠΡογ Οἱ δὲ 
Αἰγύσσιοι καταῤείνωντες ---τσισσοὶ βα- 

σιλεῖ διαμ.----Αἰγυσαίων τόλεις καλοῦν- 
σας. 

Λάρισσων δὲ] Ἀεξῖε νυ ]ρκαΐα τη τε ἰζα 
ςοιγεχίς Ζεαης, ααἱ Κυλλήνην [α[ρ]- 
οσαῖαγ οσουραῖε Ἰοοὰ πῇ ορριαϊ ποιῖῖο- 
τἰ5 Καρήνη ἀραὰ Ηετοάοζαπη υἱΐ. 42. 
ἀεῖπάε νεγῦα τσαρὰ Κύμην ραῖϊαῖξ (τα ηἴ- 
Ῥοΐτα, εἴ ρεγίηεγα δά [γιατ ῥτο- 
ῬΓΙΘ, 4υξ τσερὶ Κύμην αἰσαίυγ ἃ 516- 
Ρῇδηο ΒυζΖαῃῖίπο. Νοῆεγ Πε]θηϊ- 
ΘΟ ΠῚ 1]. 19 7. Λάρισσαν σὴν Αἰγυ- 
σ΄ τίαν καλουμένην Ζλο]ἸΪς,. τιεπιοιδί. 
ΟΥὐ]]επ π ΠΕΠΟ ρῥτθοίοτ ΧοηορΠοη- 
τς ΟἹ ΠΟΙ ΠηΔν1ῖ, 

οἱ ἐπ᾿ ἐκείνων] Αἴηᾳαε Ποταπι ροῆε- 
τος [αΠὸ ῃ ἐχεγοῖία Ατία χεγχὶβ, ἀα- 

οεηίε Τιδαρῆεγηε. Απαραΐ. 1. 8, 9. 
ΡτΟΡΔΌΠΠ15 εἰς τοὶ Ζεαπιὶ ορὶηΐο, 60 
αυϊάοτα πηᾶρῖβ, αοά ἰδ άθπ ἰϊ. δ, 
13. ΖΕέρυρῃ! Ῥογῆβ ΤΠΊ τηΙΟῚ αἰσα τ Γ, 
Οορπονῖς ἰριταγ Πογαπῃ ἱρίογαγα .} - 
δυριίογατῃ νἰτίαῖοτη δαάϊία εἰ [ἀέϊο 
Χοπορἤοη : πθο εἴδῖ, οατ ἀθ πᾶττγᾶ- 
τἰοπὶς Βὰς ἀαδιίατει ΝΥ εἴΚε, δάϊοσδης 
Ἰεξϊογεπη δὰ Ἰωίεγριθίεβ. (ὐατο} ἵν. 1, 
30. ; 

φαῦσα]) ἀεϊποορβ δὲ εχ συεῖξ, δάάϊ- 
αἴ Ζεαηε. 

ἀναγαγὼν) (τη δυϊάα ρτο ἐπσαγα- 
γῶν αἰξδζαγη ᾿ητεγρτγείατογ Ζεὰπε. Νο- 
ΤΕ ΟΡΡΙάΙ {εξ ηβ5 οἱὲ εχ ψαηῖπα, 
ῬΏΠῸΙ, Βυάεηῇ, Οσυεὶξ. ΑἸἰτοτῇ. Θυρι- 
βάροις σαπὶ Αἰάϊηα 5τ1ερῃ. (ΟΥ̓, δά νἱ. 

2) 11. Εοτπηᾶπη σκοτιαῖος ἀδηῖ ἴῃ Η εἰ- 
Ἰοηϊοῖβ ἱν. σ, 18. Εἀὰ, ρτ. ἰὴ Δπαραῇ 
Ἶϊ. 2. 1... 88: 

46. κάχῃ]) ΔΛὰ δαγάεβ σογητη {ἃ (6- 
οσὐπάμστη Ηετγοάοταπη ἱ, 80. ΔΠΠῸ ἃ. 
σ. κ4ό. ε ςοπιριῖο ΒδιΖὶΐ, υ1] Δα πλὸ- 
πεῖ Ζευηδ. μὲν οὐλίτς ΑἸτοτγί, ἀεϊπ δ 
αι σόσε ἹΤερσόν. ν 

ὥστ᾽ ἔτι] ϑτερῃαπαβ δαγηῆαε ἵεουτὶ 
ἩατοΠϊπίοη εἰ Υ εἶκε ἔσι οτηϊ γα ηῖ : 
ὥσαε καὶ ἔσι ΑἸτοτῇηπυβ ᾿ἰΌΕΓ.--- Ῥάὰ]Ὸ 
ἰη!οἰθητίοσ εἰ ἀϊδλῖο ἣν τοῖς ἱππεῦσι 
κατεσκεύασε ; υὔιαιίογ εἴας ἢ ποὺς ἱπ- 
πέας καπ. αἵ [ἌΡτᾶ νὶ. 1, 51. ποὺς. ἵσ’- 
ποὺς χαλκοῖς τοροβλήμασι κατεσκευά- 
σατο. 
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᾿» »-- τ ε “΄ 7 9 Ἁ Ν 

τότε Κυρος τοῖς ἰππευσι κατεσκεύωσεν. Εὐδοκίμησε δὲ 47 
» “ Ν Ἂς "ἢ - ε) Ν "“ 

ἰσχυρως καὶ τῷ δοεπανηφόρω ὠρματω ὥστε Κώὶϊ τοῦτο 
3) Ν ω ΄, δὰ ὧ Ῥω ἃ τῆς ᾽7ὔ 

ἐετίὶ κῶϊ γὺυν διωμένει το πολεμιστήριον τῶ ὅει βασιλεύ- 

ΟΥΤ:. 

΄ Ν ιν . »-᾿ὗἶ ε »οὄ 5» Ἂν 3 ἷ 

μέντοι κωτέκωινόν [γε] οἱ ἐπ᾿ αὐτῶν ἱππεῖς, οὐδ᾽ αὐτοί 
ἢ... χν Θ γλν. «ἐς Ζ “Ὁ χα νὁ εἢ »" "2 

γε ἀπέθνησκον ὑπὸ ἱππέων" οὐδεὶς γὰρ ἵππος ἐπέλαζε. 

ς ΄ ΄ » ͵΄ Ζ ἃς «“ 3 

Αν, μεντοὶ κωμήλοι εζόίδουν μόνον τοὺς ἐππους, οὐ 48 , ' μ“ 

Καὶ χρήσιμον μὲν ἐδόκει εἶναι" ἀλλὰ γὰρ οὔτε τρέῷειν 49 
» 3 ΄΄ Ν “ Ν 7] [72 " » »“ 

οὐδεὶς ἐθέλει κωλὸς κοὐγουδὸς κωμήλον, ὥστ ἐπόοχει- 
9 ,, ιν « Ὡ 3 Νοω 7 

σωΐϊ, οὐτε μελετῶν, ὡς πολεμήσων ὠὡπὸ τούτων. 
«“ 

Ούτω 
Ν “ π »“Ὃ ᾿ ᾿ ς “ἦ ο. ᾿ »’΄ 

δὴ ἀπολαβοῦσαι πάλιν τὸ ἑαυτῶν σχήμω, εν τόις σκευο- 
“ Ἷ, 

Φέροις διώγουσι. 

ΘΟΑΡ. Ἢ. 

-- ε Δ 9 -» ᾿, 
ΚΑΙ οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Κύρον, δειπνοποιησώμενοι 

Ν 
ν.4..5] 

Γ ,ὔ 7 “ 3} 5 ΄ 

φυλωκας κωτωστησώμενοι, ὠσπερ ἔδει, ἐκοιμήθησαν. 
-Ὁ ΄ » Ἕ; δ 5, 2 5] ', »“» 

Κροῖσος μέντοι εὐθὺς ἐπὶ Σώρδεων ἔφευγε σὺν τῷ στρω- 

- -“ δὰ αν δ΄ οὐ σάν, ἐ7 9 ὰ 

τῇ γυκτὶ τῆς ἐπ᾽ οἶκον ὁδοῦ ἕκώστος ὠπεχώρει. Ἐπεὶ δὲ 

Θατάιθα5 

οαρτϊ5 Ογ- 
τὰς (το- 

πὰ ουἢῆο- 
ἀττὶ 1υδεῖ, 

7 ἃ "7, » . » Δ, 7 "ἡ δ Οὗ ῬΓΘ - 

τευμῶτι" τῷ δὲ ὠὡλλώ ᾧφυλα ὅποι ἐδύνοιτο προσωτάτω ἐν ἀδηάὶ [101- 
ἀϊπετα 

2 εἐξδταξῖα 
οαῇ]ραῖ ᾿ς 2: δ᾽" ΔΝ ΕἸ 7] ἰπ ε “» ε Ε 

ἡμέρω εγένετο, εὐθὺς ἐπὶ Σάρδεις γεν ὁ Κυρος. Ὡς ἐκ ἌΥΒΟΙΝ 
“᾿ἊἊῃ. Ν, »" Ρ' σω Ὁ ἮΝ, 7 Ἀ 

ἐγένετο πρὸς τῷ τείχει τῶ εν Σάρδεσι, τῶς τε μηχανὰς 

47. Εὐδοκίμησε δὲ] ΔΑΙτογβηυς Πθ6Ὺ 
δὲ οτηῖῆτ. τὸ τσολεμισσήριον ΔΙ] πο- 
της δάϊεξϊο ἀσγαπη τ] ν]άείατγ : 
Πεο σογηζηϊηϊοοῖ, ΟἿ σῷ ἀεὶ βασι- 
λεύοντι Αἰ ΧΕΙ, ΠΟῺ τοῖς Πέρσαις. 

48. μόνον] ΑἸτοτῇ, μὲν τῷ ὄντι, αυοὰ 
ῬΓορΡίευ εξ 5. μέντοι, Ροπίατη ρτὸ 
δὲ εἰ τείροπάξηβ ριφεοεάςπιὶ μὲν, Ρ]4- 

γοοῖ, νειϊίκίο ὕπο ρἰδοεῦαί ἔυ]ὰβ 
Ἰοοὶ {ξητεητατα τα σοηίογπιδαῖίο, ἢ6- 

Χαβ εἴ οτάο ; πδο ογεάεδας διξϊογθτῃ 
ἴλη περ! ρεηῖεγ (ςπ ρηΠε; εἰ αα8- 
ἀατῃ σετίε ἀσργαναία εξ ραταῦαδί. ἡ 

[γε] οἡ ϑεοϊαῇ ἱπαι]εσὴ ρατιϊσα- 
ἴατη ηυᾶτῃ ΔὈεῆς τηδ!]ε τ. 

49. ἑαυσῶν σχῆμα) ΑἸτοτ, αὐσῶν. 
ψοοδθυϊατη σχῆμα ὥπραϊατὶ αἱὰ ἢξ- 
Ὠϊῆοαι ογπαίι πὶ σαγηθ]ογα τη δὰ Ὀ0]]1- 
εὐτῇ υἵατῃ ᾿ηπγαξίατα ἢ. 

τ. φύλακας] Μαυϊραϊατη φυλακὰς 
τηστανῖ; Οἵ, δὰ νν τς 30, 

Σάρδεων) Ζοηδῖαβ Σώρδεις ἀςαϊί, 
ἄἀειηάθ ὅση συτὰ (σε, [ἃ ρϑὰϊο 
ροῖ εἢ ὅπῃ ἠδύνωασο ἕκασπσος «ἧς τυό- 

λεως, ἔφυγον. Θυοά βαιίτι ἀε Ουτοὸ 
(εφαϊίαγ ἐπὶ Σάρδεις εἴ σοηῖτα 88τ- 
ἀε5, ἂἵ ἐπὶ Σάρδεων εἰξ νετία5 5αγάεϑ8, 

2. ᾿Εσεὶ δὲ] [τὰ νυ]ραία πηι ἐπειδὴ δὲ 
σοιτεχὶ--- Ὁ 1. ἐσεὶ δὲ δὴ ἀδι, ἀεϊηάα 
ἦγΞε Κῦρος σὰπὶ ΔΙτοτῖ, εἰ Ταπτῖπα. 

σῷ τείχει σῷ ἐν Σάρδεσι) Μαῖα 
ϑατάϊαπι εἰ ἐρύματα ἀεῖπάε. πιαηϊτο- 
Ὧδ5 νεγίς (απγεγατὰβ, δ ει κε γπηῳ- 
το5 μηδὶς ἸΩςοΥρσοίδιγ, ἔρυμα νεῖο 
δοθῆ. Δεγα ΔὉ}}ὸ τποάο ρτεθοα 
ΓΌΪς ΠΙΌΙὶ σὸ ἐν Σάρδεσι σεῖχος ὈΪϊΞ5 

ἄϊοὶ ροίαϊ, (δὰ δα ροῖῖα5 ἰάθη αυοὰ 
Πακίτη τὸ Σαρδιανῶν ἔρυμα ἀϊοϊταγ, ἀΥκ 



410 ΟΥ̓ΕῚ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝ ΑΙ, 

4. Ψ ςε ἊΣ Ν Χ ο ει Ν μὰ 

ἀνίστη, ὡς προσβαλὼν πρὸς τὸ τέιχος, καὶ κλίμώκως 

9 παρεσκευώζετο. 
»“΄᾽ Χ ΩΝ ἂν Ν 5 ΄ 

Ταῦτω δὲ ποιῶν, κωτὼ τὼ ὠὡποτομώ- 

τώτω δοκοῦντω, εἶναι τοῦ Σωρδιανῶν ἐρύματος τῆς ἐπιού- 

ΟΥΙ5, ὠκρόπολις, ἄκρα. 0] Χεπο- 
ῬΠοΟη ΔὉ ἅτοα ΠΊΌΤΟΒ ἈΓΪ5 αἰβίηκαϊί, 
αἰτοῦ ΡΟ] αταὶ : ὡς δ᾽ ἐγένετο δῆλον ὅτι 
εἴχετο τὰ ἄκρα, πάντες δὴ ἔφυγον οἱ 
Λυδοὶ ἀπὸ σῶν τειχῶν, ὅπῃ ἠδύνατο ἕκα- 
στος τῆς πόλεως. Ῥοῆᾳπῃπι ταπΊεη, ἴα- 
ἴξΟΥ, δἰᾶ τῇ ἢϊο τείχη εΠῈ ἃτοῖβ : ἴυτη 
νετο ᾿ἰθξϊο νυ]ραία τὰ Σαρὸ. ἐρύματα 
οὐ Τεγναηζία, οἴ σὸ τεῖχος ἀξ σηυσίὶ5 
τ Ἐχρ]  σαηάαΠ1. 

ὡς τοροσβαλῶν) [τὰ [υαάεηίς Ζει- 
ΤΟ ΡΓῸ τυροσβαλὼν (οτρῆς ὙΜεῖκο, 
41 ἰάτηξη ἰπ. νοσυϊα ὡς δτραΐίατυτ, 
αὐδῇ Ογτὰς ποὴ 60 σοηῇϊὶίο τηδοῆϊ- 
Πᾶ5 ει ἴατγεβ δὰ τηυγοβ τ 5. (11 
ἐπῚΠῈ νΘγΓ{) δά πηονοῦι εἴ [σα]45 Ρᾶ- 
ΤΑΥΤῚ 1 ΠΈτΙτ, αἴ δαπ νὶ ἐχρυρηδτεῖ, 
ἵεά αὐ ϑατγάϊα ποτα πῇ οσὰ]οβ εἴ ΠῚ ΠΟ 5 
ἴῃ ἰΙεηὰ τῇ ἰοσαπι ἀνετγίεγεῖ. ψογες 
Ετρο ὡς τοροσβαλῶν χμαβ οῥεγῖδης 2721-- 

2είμηι ῥαγαγεί, ᾽πασλίπας σπάριοσείς 
““Ἰάφας, αὐ το5 εἴ ξαυεητα ἤρηΙΗ- 
“ἐ σαῃῖ, ΔὉ δᾶ ρατίβ, 48 ἴδοι πη ἵτ- 
ἐς γιτηρὶ φροῆδ νἱ᾽ασγείαγ, [1ηςεγὶ ΠῈ 
“« πρέϊι ἴῃ ἀ΄Ισεη αἃ ΓηᾶΧΊΠ]6 ΡΓε- 
“ἐ τῃρία εταΐ, εἴ ταῦ Ππσὴὰ νἹἀεθαΐατ, 
“« (αϊάθος εἰ Ρεγίας δὐΐοσεπάετγε 1ὰ- 
““ Ῥεῖ, γε! !]αυ]β. πα ἀυθὶε δα ορετγὰ 

το  ξλ15. Ἰσῖταγ ρετρι σαϊατ5 σαυ!α 
ΡοΙ͂ Ταῦτα δὲ πποιῶν ἱποϊάϊ, εἰ ρο 
ἐρύματος ἸΏ ΟἸΓᾺ Π1, αὐ ΑἸ ΤΕ ΠΠ τη, 

“ ΤΠ 61:." Ἡσυουΐαιδ᾽ νεῖ ξο, ααἱ 
ἄἀθθεῦας νοσαῦυϊα ἀοοαγαί 5 ἐπνοι!]- 
δᾶτε, εἰ Ιοοὶ ροπίαπι ἐχρί!οατα. 

3. τσοιῶν----ἀναβιβάζει) Πἰοτσοταπι 

τῆοτγα αἀἰξξαπι ρτῸ τυσιήσωας ἀνεβίβαζε. 
τοῦ Σαρδιωνῶν ἐρύματος) Ῥτδα νυ ϊρατὶ 

τῶν Σαρδιωνῶν ἐρύματα ρΙασαϊ! Ζειηΐο 
εἰ ΜΝ εῖϊκίο (στρίαγα τυρὶ 5 ΘίΘΡῃ, 
Ουεῖῆ, Ζοπᾶτῖθ : νυΐϊρᾶτεπι σοπίτα 
Γεγναίατη τηαϊαϊεέ ἩἨδγπετῃαπαθβ. δά 
Ταοϊδηϊ τΟΠῚ. ἱ. Ρ. 501. Ζειυηϊι5 τᾶ- 
[οπ6 δ υ(ἱζαγ: ᾿α Πεγοάοίο Σ. 84. 
βαίεγε, μὲ ἐκ ψσωοπέϊδιξ, 7107 ΟΥ̓ 
ἐρύμαπα «οἱ γ᾽ α {δε 7705 πγὀὶς 
7μιζ,ε ῥγανηρίος οἱ ἡπασσοίζἝος (δα ἡ α᾽11471 
αν 65 ποῖ δὶς (ρα αγοῖς, φα δ απ 
ἀγα οἰαγη ΚΟΥ οσσεῥαία, ΤΟΊΗ πὸ 
Σαρδιωνῶν ἔρυμα ε{72 αγοοῦ ϑαγάϊαριο- 
γΠΠΙγ 7 τοῖς αἰϊσαίμν ἀκρόπολις, τὰ 
ἄκρα οἰ ὀϊς ἡ ἄκρα αῤμὰ Ζεἠιαρε Τ᾽. 
Ἡ. ἴ. 25. ἡ ἄκρα ἡ ἐν Σάρδεσι μὲ αῤμά 
Ροϊγδίμηε ΝἸϊ, 4. φεης ἰροΙΉ αἰ ΦΉΜΗΙ 

΄ι 

« σι 

«« 

ΓΙ 

ε{72, γιεὶ σοι βῥαγοίην σι πο γο, Ἀεξὶς, 
πες Πᾶῦεῖ αἱ] Ἰοσαπι ἀιιἰταῖῖο ἔρυ- 
μα εἴπ Ἰάεπι ᾳυοά ἀκρόπολις εἴ ἄκρα. 
γεγαπ ἰπ Χεπορῃοηίε αἰ] ου]ταίετι 
οἰ πΠῚ εἴ αυϊ46 ΠῚ ῬΘΓΠ ΡΠ Δ ΠῚ 
Παθεῖ, φυοὰ ροῇ τείχεος, ἐρύματος εἴ 
ἄκρως σαρίεε ΤΠΕΠΙΙΟΠΕ ΠῚ ἄδησο σει- 
χῶν ποπΊεη ροπίταγ, η85 ἀϊνετία εξ 
Οροτίεϊ ἃ σῷ τείχει σῷ ἐν Σάρδεσι. ἴῃ 
Ηετοάοτὶ Ἰἰοςο ἱ. 80. εἴ 84. ΠΙΠ1] ρτϑο- 
Παάϊϊ ρείεγε ᾿ἰσεῦῖτ. ΘΙ ΙΟΙταΎ εηὶτῇ 
σὸ τεῖχος, εἴϊατη τὸ σεῖχος τῶν Λυδῶν 
νοσδίαϊ, εἴ υὉἱ ἀε Μαγάϊ ΗἩντοοᾶ- 
ἀφ ἱπνεηίο ἔεγηγο εἴ, κατὰ τοῦτο τῆς 
ἀκροπόλιος, τῇ οὐδεὶς ἐτέτακτο Φύλακος 
--ἀὠἀπότομός τε γάρ ἐστι ταύτῃ ἡ ἀκρό- 
σόλις καὶ ἄμωχος : ἀεϊηάδ κατὰ στὸ 
ἄλλο τεῖχος τοεριενείκας τῆ ἦν ἐπίμω ον 

σὸ χωρίον τῆς ἀκροπόλιος----ἔστι δὲ πρὸς 
σοῦ Τμώλου σετραριμοένον σῆς τοόλιος. 

Ταπίατα ἰὰ ᾿ποτατηῦγ εχ Πετγοάοιϊ 
ποι Ρατίθπν ὉΓΌΪ5. τ] ΠῚ ΠΠ| Πη8 1, 
αὐδο σεῖχος εἰ ἀκρόπολις ἀϊοϊζαγ, σο1- 
νεγίατη. σοπῖτγα τποηΐετη ΤτηοΟΙ τὴ ἴα- 
178. ΑὉ ἴᾷ ἀτος Ἡεγοάοτιϑβ τὸ ἄσευν 
Ἰθίάθπι εἴ οᾶρ. 88. τὸ τῶν Λυδῶν ἄστυ 
ἀϊπιπραϊς. Αὐοα Ἰριτατγ πο] α 5 σὰ τὰ 
σΟρ Ϊ5. [ἷ5. ν]ἀδίατ επδ σαρίαβ ΟτοΣ- 
5 : πίης ὧλισκορένου δὲ ποῦ πείχεος 
ἤϊε τῶν σις ἹΤερσέων ἀλλογνώσες Κροῖ- 
σον ὡς ἀποκτενέων, ἴρί(αΓ ἴῃ Χοπο- 
Ρῃοπῖα τατὰ5. πὰπς ᾿ΙσθὈΪ σὸ ἐν Σάφ- 
δεσι σεῖχος, εἴ Πουδὶ ἀεὶ πᾶς Πρ] ΙοΙ- 

[ΕΓ σεῖχος ποπιίπδίαγ, υ{ στὸ σῶν Σρ- 
διωανῶν ἔρυμα, αἵ ἀρᾷ ΗἩετοάοίατη τὸ 
τῶν Λυδῶν τεῖχος, ἀξ ἅἀγοὺ Ἰητετγρτεῖᾶ- 
τὶ : οοπίτᾷἃ σὰ σείχη αἰϊὰ ταϊίοης 1π- 
τἀγργείατὶ ἀεθεπιυβ, πεὲσ ἃ1}}Ὸ τποάο 
Ἰεέξξιο δπίίαυα σὰ ἀποτομώτατα τῶν 
Σαρδιωνῶν ἐρύκμωτα ἃὰ |Π|Ππ {τὰ ἢ! ροΐ- 
Γὰπὸ : συδπααδη) ν᾽ άθο πηαρ Πα π} Υἱ- 
Τα ΠῚ, ΟΌΪ [μποϊαπὶ Ἰσοοὰ πη ἀδ δέος 88τγ- 
ἀϊατη (τόσα. ἰ1ϊ. Ρ. 43. 64. Βἰροπί.) 
Εχρ!οαῖ: σὴν μεγάλην ἀκρόπολιν τὴν 
τὸ τριπλοῦν τεῖχος ἀδ {τ ρΊ]οα Πἶο τηι- 
ΤῸ ἅγοῖὶβ Χεπορῃοητίί5 ἐρύματα ἰηϊετ- 
ΡΓδίδίατη ἐπ. 51 {γἰρὶεχ ατοὶς τπιι- 
Γ5. σοΟΥΠ] πογαῖα5 ἔδεε 4 Πϊῆο- 
τῖσο, ἔαοϊϊα ᾿ἴὰσ σὰ σείχη ἃ Χοῦο- 
Ρῃοπία πογηϊηδία, υἂἱ αἀϊνοτίᾳ ἃ τῷ 
σείχει τῷ ἐν Σάρδεσι εἰ τῷ τῶν Σαρδια- 
νῶν ἐρύμασι, ττ ΠΕΥα Ἰἰσετοῖ, Νὰπο 
ἀυδίμ58 πώτῖθο ; εἰ ἰἀπιθὴ τὰ σείχο- 



ΠΙΒΕΒ ΝΠ]. ΟΑΡ. ἸΙ. 4τι 

ἃς 5 Ἁ τὰ 

σῆς νυκτὸς ἀνωβιβάξει Χωλδαΐίους τε καὶ Πέρσας. 
ε , ΕῚ ᾿ »" ὅν ΄ »-Ὁ ΄ ι 

Ηγήσατο δὲ αὐτοῖς ὠνήρ ἹΠερσής, δοῦλος γεγενήμενος 
» 3 ΉΨΟ. ᾿ ΤᾺΝ τῶν ἐν τῇ ἀκροπόλει τινὸς ζ»ρουρῶν, καὶ καταμεμοαϑη- 
Χ Ν ᾿ 9 ἃς 5 

κῶς κατάβασιν εἰς τὸν ττοτωμὸν καὶ ἀνάβασιν τὴν αὖ- 
, ε  Σιοι. 'ὼλ » ἵν “ “2 » ΟΥ̓ Ὡχ 5 

νὴ»: Ὡς δὲ ἐγένετο τοῦτο δῆλον, οΤι εἴχετο τῶ ὠὡκρῶ,4 
7 αι." ς 5 “ » ε 5 

πάντες δὴ ἔφευγον οἱ Λυδοὶ ἀπὸ τῶν τειχῶν, ὅπη ἠδύνατο 
-“ Ὁ" -Ἦ᾽ Ἅ ε ΄- «ε ΨΝ ον ἡ 

ἕκαστος τῆς πόλεως. Κῦρος δὲ ἅμω τῇ ἡμέρων εἰσήει 
ΕῚ Ἀ 2 » »“, ΄ 

εἰς τὴν πόλιν, καὶ παρήγγειλεν, ἐκ τῆς τάξεως μηδένω 
»"οτἵ ε »σκἙ ζ » ο 

κινέσθαι. ὋὉ δὲ Κροῖσος, κατακλεισώμενος ἐν τοῖς βω- 5 
"»" ΕἸ ς Ν "- “Ὁ Ν ᾿ 

σιλείοις, Κῦρον ἐβόα" ὁ δὲ Κῦρος τοῦ μὲν Κροίσου φύλω- 
΄ ΟῚ ΙΝ Γ Ν Ἂς Ἂς 2 Μ 

κας κατέλιπεν, αὐτὸς δὲ ἀπωγαγὼν πρὸς τὴν ἐχομένην 
ὃ « - Ἂς Χ ΄ 7ὔ Ν 

ὥκρων, ὡς εἶδε τοὺς μὲν Πέρσας φυλάσσοντας τήν 
» ε ᾿ Ν Χ » ε ᾿ 
ἄκραν, ὥσπερ ἔδει, τὰ δὲ τῶν Χαλδαίων ὅπλῳ ἔρημω, 

΄ '; « ᾿᾿ . “ἐς »“ 9 “᾿- 

(κωτωδεδρωμήκεσων γὼρ ἁρπασόμενοι τὼ εκ τῶν οἰκιῶν) 
3 ]Ἵ 7 ΓΈ ΣΩ - "7 Ν το ΕῚ 

εὐδὺς συνεκάλεσεν αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας, καὶ εἶπεν αὐὖ- 

δὰ υτὸϊς τλυτοβ συ ΠΊ αὐ {ἘἸΡ] 1 Ἐπὶ 
8ΙΟΪΒ ΠΊΌΠΓΙΠ) Ταίειτε πη]. 1Π 
Ὀαυία τηαχίτηα ἀμ ὈἸτας ΟΠ] ΠΟΙ ΈΓΘΘ 
εἰ δηθίρυαα ΧΕΠΟΡΠΟητ5 ἀϊέϊιο. 
ΜΜαϊτα εὐτερία αχ Πιουίοῖβ ἀητ 5 
ἀε ϑατγάιυῃ πη ἀῦοα ἄοΐο σαρία τερεί 
εἰ ἄοοες Ηεπιβεγῃαῇας δα Τιαοϊδηὶ 
Ἰοουτη, εχ 4υ ρας πὰς ρογεπεῖ Ἰοοὰβ 
ΒΙΓΔΌΟΠΙ5Β. ΧΙ. Ρ. 928. ἀξ ϑδτγάϊθιι5 
ἄκραν εὐερκῆ ἔχουσα, τιᾶρὶ5 εἰἴᾶπὶ ἰο- 
οἂβ ΟΠατγοηῖβ ᾿πιρίδσεη! ἀρὰ ΡΙα- 
ἰἀτοπατη σοηῖτα Ηετοάοϊαη] ἀϊρα- 
ἰαηῖεπη : ἑλεῖν σὰ τσερὶ Σάρδεις ἅπαντα 
χωρὶς τοῦ τείχεος τοῦ βασιληΐου. ΟΥῚ- 
πίύτη δρτΠταυϑ εξ ἰοο5. ΡΟΪνΌΙΙ ν]]. 
Ο. 15. 0ΟὉἹ ϑαγάϊα Δ ἀγχ ἄοΐο σϑρία 
Πδτγαῖαγ ἢτ,}}} ναὶ ρ΄ ᾶπα δοάεπι : σὺν- 
ϑεωρήσας δὲ τὸ κατὰ σὸν καλούμενον 
πρίονα πεῖχος ἀφυλακτούμενον, οὗτος δ᾽ 
ἰστὶ σόπος ὁ συνάπσων τὴν ἄπραν καὶ τὴν 
τοόλιν. ῬΑΙΒ ἸΡΊΤῸΥ δα ἰοοὶ ἈδῚ ατῸ5 
ΠΟΙ] απ ΘΌΘΙΟΥ ΟΌΠῚ ἅτοθ τσρίων δὰ- 
ἀϊτ : αὐυὰπὶ Ραῖο δὰ ὙπγοΪα πηι πηοη- 
ἴεγῃ ρϑγιυΠἔᾶἔΕΥ, πούπεη ἃ ἤτα]τα- 
ἄϊης ἔεσγ νεὶ αἵρογταῖα πδέϊατη. 
Θίγαῃο ἰὈτο χὶν. Ὁ ἘΡΠΘΙ ἤίαμη 
ἀερίηρις: ἐκωλεῖσο μὲν λεπρὴ ἐὠκτὴ ὁ 
πρίων ὑπερκείμενος τῆς νῦν πόλεως, ἔχων 

βξεέος Του τείχεος αὐτῆς Τὰ γουν ὁ714- 

σϑεν σοῦ πρίωνος κτήματα ἔτι νυνὶ λέ- 
γέται ἐν σῇ Ὀπισϑολεπρίᾳ. Ληίοη!ϊ- 
Πὰς ΓΛΌΕΓΑ 5 εχ Βοεο γῆς τῆς Ἐφε:- 
σίας, ἵν᾿ ἐστὶ νῦν ὃ τορηὼν τταρὰ σὴν πό- 

λιν ΠΔΓΓΔῺ5 ΘΔ. 11. δυπάσιῃ ἰοουπ 
πίε! Πρ νὰ] ; δάδθο αὐ {οτὶρίατα ἀὰ- 
ὈϊΪὰ ἤτϊ; σοϊϊεῖὶ εἴ ραγίεπι τηοητὶδ» 
(οτίε Π10]1, υτοϊ ΕΡΠείο εἰ ϑαγάϊθα5 
ΤΠ γα Πα ςα τη, ΡΓΘΟΓαρία ἢ, ΓΟΙῸ 6 
ἀϊοὶ, πηαηϊεατῃ ες. 

κατάβασιν] ἴῃ ΑἸτοτί. εαυϊΓ σινὰ, 

{εαὰ ρυηξεὶβ ᾿πηροῦτῖ5 ἀατηπαίατη. [Ι͂ἢ 
Ουεϊῇ, ἀεϊηάς εἢ καὶ τὴν ἀνάβασιν σὴν 
αὐτήν. ΜΊΏΙ σινὰ δἀαϊία πη ῥτρΡ]ἃ- 
ΟΘῈ; 

ποταμὸν] Αρυά Ἡετοάοίυτηῃ ν. 1οῚ. 
τηξεάϊατη ἔογα πὰ ργϑοιεγεα πίετῃ : Ον!- 
ἀϊὰ5 Μείδπγ. χὶ. 137. νἱσπυτη 58 Γ- 
ἀἰδτ5 διηεσῃ Ῥαξϊοϊ πὶ νοσϑῖ. 

4. τὰ ἄκρα) ΤΔΌτϊ Βτοάθι ἡ ἄκρα. 
Ῥοῇ ἕκαστος εχ 1ΙὈτὶ5 Βτοάξδοὶ, Βαάεη- 
ἢ, τηδγρὶπα ϑιθρῇ. (αε]ῇ, ΔΙιοτῇ, νετ- 
Ῥὰ τῆς τσόλεως δαά!άϊ. 

5, ἐβόα] Οἰἷατιδηβ δάἀνοσαθαϊ ἴῃ 
ΔΟΧΊ]Π απ σοηϊγᾶ τη τὰ πΔ ἱγταδη- 
τἰατη ἰηίο᾽οπίάγῃ ; ἀεϊπάς κατέλεσεν, 
Ουεϊξ, 

ὅπλα ἔρημα } Τερήογία ἀοψογία νοττῖὶ 
Ματεῖαβ νιταπὰὶ ΡΒ ΠΕ ρΏεθθ νεγποπὶβ 
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Οὐ 
ὡς ἊΝ “ ΕῚ » εν Ἂς Ε 

γαρ ἂν, εῷ", ὠνωσ'χοίμνην τὐλεονεκτουντῶς ὁρῶν τοὺς ὠτῶ- 

»΄ , ᾿» » "“ 7 ε ᾿ώ 

ὅτοις, ὠπιένῶς εἰς τοῦ στρωτεύμωτος ὡς τὠχιστῶ. 

ἣν" ᾿ς ἰδ Ν 2 : νὰ « Ὰ 

Ἀτουντῶς. Καὶ εὖ μέν, εᾧη, ἐπίστασθε, ὅτι παρεσκευ-- 
7 3 ἊΝ ἙἜ »“ ]ς] ΕΙ ΄ »Ἂ»“, 

αζόμην ἐγὼ υμῶς τοὺς ἐμοὶ συστρωτευομένους ώσι Χαλ- 
Ζ δε Ὧν -“ Ε "] ὃς "Α 

δαίοις μωκωριστοὺς “πσοιησῶϊ" γυν δὲ, εῷη, μὴ ϑαυμά- 
57 2 “ ς- ὦ“ » ͵7 Ψ 

7 ᾧτε, ἥν τις καὶ ἀπιοῦσιν ὑμῖν κρείττων ἐντύχῃ. ᾿Ακού- 
Ἕ ὮΝ »" 5 Ζ, εὐ δά ς Υ 

σαντες ταῦτω οἱ Χαλδαῖοι ἔδεισών τε καὶ ἱκέτευον τυαύ- 
5 "κ Ἂς ἊΝ ᾿ ᾿ε 5 δα ᾿ 

σασθαι ὀργιζόμενον, καὶ τῶ χρήμωτω τώντω Φὡποθωώσειν 

᾿Αλλ 

εἴ με, ἔφη, βούλεσϑε παύσασϑαι ἀχϑόμενον, ἀπόδοτε 
ἔφασαν. ὋὉ δὲ εἶπεν, ὅτι οὐδὲν αὐτῶν δέοιτο. 

τπάντω, ὅσω ἐλάβετε, τοῖς διωφυλάξωσι τὴν ἄκραν. 

ἪΝν γὰρ αἰσϑωνται οἱ ἄλλοι στρατιῶται, ὅτι πελεονεκτοῦ- 

8 σιν οἱ εὔτωκτοι γενόμενοι, πάντω μοι κωλῶς ἔξει, Οἱ 

μὲν δὴ Χαλδαῖοι οὕτως ἐποίησαν, ὡς ἐκέλευσεν ὁ Κῦρος" 

καὶ ἔλωβον οἱ πειθόμενοι πολλὼ καὶ πηαντόιω χρήμωτα. 

Ὁ δὲ Κῦρος καταστρατοπεδεύσας τοὺς ἑαυτοῦ, ὅπου εδό- 

κει ἐπιτηδειότωτον εἶνωι τῆς πόλεως, μένειν ἐπὶ τοῖς ὁπλοίςξ᾽ 

παρήγγειλε καὶ ἀριστοποιξίσιθ'αι: 

ο Ταῦτω διαπροξάμενος, ἀγωγεῖν ἐκέλευσεν αὑτῷ τὸν 
Ογα τη δι- τρια Κρόσον. Ὁ δὲ Κρόσος ὡς εἶδε τὸν Κῦρον, Χαῖρε, ὦ 

ἣ Ογτὰς Παὰ- ἤ ὙΑῸΣ “" Νν ς 7 Λαο, ὌΨΙ Ὁ » 
Ἐν τα θμθῖι δέσποτα, εῷη᾽ τουτὸ Ὑῶρ ἡ τύυχή καὶ ἔχειν τὸ ὠπὸ τοῦδε 
Ἰαίαι, δίδωσί σοι, κοὶ εμὸοὶ, ττροσουγορεύεν. Καὶ σύ «ψε, ἐἰ 
εἰ 8 10 φό ἘΡΛΡΕΘΌΩ ΓΕ ὃ γοξευ " : υ γέ, ῷη, 

ἸΠοΥερη5. ΟΥ, δὰ Πε]εηϊοοταπι -ἰ. φοῖα ἐσὶ τηδὶς πεῖ, οσαῖτεῖς, ὅπλα 
4: 6. ἀεϊπάε ἁρπαζόμενοι ἐκ σῶν οἰκιῶν 

ἃ Ρτίπλα. τπγᾶηὰ Τοτρτατα παῦοι Οαε]. 
ὡ; τάχιστα) Ἐχ (οἷο Αἰζοτῆμο []- 

Ὅτο ὡς ἀοοσεῆηε, 
6. συστρωτευομένους] Βάά. ρζύ. στρα- 

σευομένους οὑπὶ ϑίορῃδηίαπα ἴδοϊξ 
ΟυεἸϊξ. εἰ ΑἸτοτῇ. 

κρείστων ἐντύχη)] ΜΙ] ΠπδΒ Ἀγ ὈΙραϑ5 
ΤΏΔΒΙ5. [της ΔΠΙΠΊΟΒ ; τεξὶς αἀπιο- 
δῆτα Ζεαπίο. 

η. ἔδεισάν “ε] ΑἸΙοτῖ. σε εἴ ἀεϊηάα 
τοάντα οταϊζς : πϑυϊγα τ τηαΐθ. 

ὅδ. ἐδόκει ἐπιτηδειότατον] Ναϊρο ἰη- 
τεγίοστ πὰ για] πὶ στὸ 10]05 ΑἸτοτῇ, 
ΟΥΑ τ, φασι Τρᾳαοτ, ἀοίηἀς εἶναι εἴ 

(απι ἢ. 1. σαμβέγα : Αἰϊοαμὶπ. ἐν ὅπλοις 
ἄἀεῦεραι εῆξ, {1 ἀγγηα ἤρηϊῆοδγε νο- 
Ἰατῆξε, 

καὶ ὠρισποσ'.} Οοραΐαπὶ εχ ἰἰδτο 
Οατδγατὶϊ δά γθοὶς δἰΐογα ΘΙΈρΡΏδηὶ [- 
ἀϊτῖο, αῇδηϊ πίε ΑἸτογῆηο. 

9. ὦ δέσαοτα, ἔφη] ΑἸτοτῇ, ἔφη, ὦ 
δέσποτα. : 

καὶ ἔχειν] Οορυΐα πλϊὶ ἱπΟΟΠγΠ105 
ἄα εἰ Τὰρεγῆσπα νἱάοίατ : εἰ τηαὶ πὶ 
(οτὶ ρα πὶ δἰ σαὶ ταρου ἤξτη : ἡ τύχη 
καὶ δὴ (1. ε. ἤδη) ἔχειν πὸ ἀστὸ ποῦδε. 

τὸ. σύ γε] Νεηῖρε χαῖρε. ΑἸτοτγῆς 
Ὡὰς ροίξ ἄνθρωποι Ἰωΐοτοὶς γε. 
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ὦ Κροῖσε" ἐπείπερ ὥνϑρωποι ἐσμὲν ὠμφότεροι. ᾿Ατὰρ, οοηἤ]Ϊο ὧε᾽ 
! ᾿ ἃ ποη ἀϊτρ1- 

ἐϑελήσωις συμβουλεῦσαι ᾿μανωδνος 
“" Ῥαᾶτρ 9 τ δὼ 95) ΟῚ -“, ΟῚ ἐν ρῦ 

Καὶ βουλοίμην Ὑ ἂν, εῷη, ὦ Κυρε, ἀγαϑόν τι σοι εὑρειν" 
᾽ -“» Ν ἊΝ “ 3 ΄Ν 5 Ν, ΄ γ 
τουτὸ Ὑῶρ ὧν οἰμυῶι ἀγαθὸν κου μοὶ γενέσξεαι. ο  ΠΑκουσον 11 

͵ὔ Ε ἢ »" 9 . ὃς δ Ἂν ΝΝΝ "ἢ 

τοίνυν, εῷη, ὦ Κροισε᾽ ἐγὼ γῶὼρ ρων τοὺς στρωτιωτῶς 

ἔφη, ὥ Κροῖσε, ἀρ ὧν τι μοι 

ῪἊκ ; Ἂν ἊΝ ὯΝ 

τοολλὼ τπεπονηκότας, καὶ πολλὼ κεκινδυνευκότως καὶ νὺν 
7 ὔ 93) ἊΝ Ζ ΕΑ ,Ὥ.5 »ε 

νομίζοντας πόλιν ἔχειν τὴν σσαλουσιωτάτην τῶν εν τή ᾿Ασίω, 
νι ᾿»"577 Ε » » » Ἂς ΄ 

μετὰ Βαβυλώνω, ἀξιῶ ὠφεληθῆναι τοὺς στρατιώτως. 
Ἅ Ν “} «“ 5 ͵΄, Ν ἄ 

Γιγνώσκω Ὑγὼρ, ἔφη, ὅτι, εἰ μή τινῶ κωρπὸν λήψονται 
" 3 Ζ εν Ἂς ἃς “, 

τῶν τοόνων, οὐ δυνήσομωι αὐτοὺς τολὺν χρόνον τειϑομέ- 
: » ͵, λιν κὰκ 2 οἰλνυ ϑὴ ἦν οὔτ Ἰδὲ ὡς 

γους ἔχειν. Διωρπάσωι μὲν οὖν αὐτοῖς ἐφεϊνωι τὴν τοό- 
᾽ ͵7 7 τ 7 χῶ. ἃ ὃδ ο. -“ 

λιν οὐ βούλομαι. τήν τε γὰρ πόλιν νομίζω ὧν διωφιγαρη-- 
2 κε Θ΄, σι ς 7 ΄ 

γοί, ἐν τὲ τὴ ὠὡρπωγη εὖ οἱδ᾽ ὅτι οἱ τσονηρότωτοι τὠ ιλεονεκτή- 
37 3 ᾿ -“" ς “- “] ᾿ (Ἃ δ 

σείῶν ὧν. Ἀκούσας τῶυτῶ ὁ ἸΚροισος ἔλεξεν, ᾿Αλλ εμέ, 12 
7 »᾽ “ δου τῶν δ 3 Ν Ὁ μι “΄ . 47 

ἔφη, ἔασον λέξαι, τυρὸς οὃς ἂν ἐγὼ Λυδῶν ἐθέλω, ὅτι 
΄ Ἂ »“ Ν » .ε Ἂς ἣ 

διωπέπρωγμαι τρῶν σὸν μὴ ποιήσω! ὡρπαγῆν; μηδὲ 
ΕΥ͂Ω ᾽ -» »-ὦὝ,7 »Ξ“΄ ς Ζ 

ἑώσωι ἀφανισϑήνωι τοῦδας καὶ γυναϊκως" ὑπεσχόμην 
Ψ- δὲ δον, Ψ' Ἂς ΕῚ Ὁ κ δῶ "7 

ἔ σοι ἀντὶ τούτων, ἢ μὴν παρ ἑκόντων Λυδῶν ἔσεσί᾽ ὧι 
δῶν τὰ τῷ ἈΝ 9 ἐδ, ὦ 9 7 ᾿ ἐδνσ, δι Ν. 

τῶν, ὃ τι κωλὸν κοῤγωνγόν ἐστιν ἐν Σάρδεσιν. Ην γὰρι3 
- ΕἸ ͵7 ο(- «“ τῷ »" «“ ᾽ ἣ- 2 2 

ταῦτω ἀκούσωσιν, οἶδ᾽, ὅτι ἥξει σοι! πᾶν, Ὁ τι ἐστὶν ἐνϑ δε 

συμβουλεῦσα!) Ἡδετοάοίϊας. ἱ. 88. 
(τα σοηἤ] πὶ ἃ ὥγτο ποη Ἐσχρεῖὶ- 
ἴασαι Ὠαθεϊ, 

ἁρπαγῇ οταῖῆς ΔΙῖοσ.. 
συλεονεκτήσειαν ἄν] ΟΌΕΙΕ, - οπλὸ 

ἄν Παρεῖ τυλεονεκτήσαιεν. [πῃ ΑἸτοτῖ. 
ἀγαϑὸν εὑρεῖν) εις ε{72 νεἰῖτα. οἴ, 

ΗΙβοτγ. κτ. ἵν. 1, το. Ροῇ βουλοίμην 
ΑἸκτοτῆ, γε οτηῖῆε. 

11. σῶν ἐν σἢ] ΑἸά. Θέερῇῃ εἰ ΘΕ] Ὲ, 
σῶν οτηϊτὰηῖ, ααοὰ εχ Βγοίίφι [10 τὶβ 
εἰ Ζοπαῖα τεξϊα τενοσαῦι Ζεαηε, 
ταὶς οπηῆς ἄεπυο ΥΥ̓ εἰίκε. 

ς φοὺς στρατιώτας) Εεεο νέτθᾶ ἰδ εΓ 
Ὁδθτ. οχαῖτς, πίῃς εἰἴδτ ρΡοίεγίοσν 
ϑιερῃδηϊαηα : δογατι ἰοοο Μυτεῖις 
᾿αὐφοὺς ρῬοηὶ τηδὶεὈδῖ. 

ὅσι εἰ μὴ} ΑἸτοτῇ, εἰ μέν τινα καρπὸν 
᾿φῶν πόνων λήψονται. 
᾿ς νομίζω ἄν) 1ἴὰ εχ Οπεϊῇ, (οὐρῇ ῥτὸ 
γομίζω ἅμα. [ξαᾳξης τοονηρότατοι εἴς 
Ἐχ ᾿ἰτὶς Βτοάθι, ΡΏ:ε]. Βοάϊ. Θυεῖξ. 
ΔΙτοῖῖ, ΡΓῸ τπσονηροί, ΔΑτιϊου]αΐῃ δηϊε 

οἵηϊῆο ἄν εξ σ“λεονεκπτήσειαν τηοηεῖ 
ΕἸΓΟΠεγ δὰ Δ ε]]εσ. ἢ1. Ρ. 388. ὅεη- 
ἴοητα ἐδάδτῃ εἰ ἀρὰ Γἰνίαπ ν. 20. 
ομηὴ 14 ζεγγῖε εὐεμῖαΐ, μὲ (ορηον Λὲ 
ῥγαάαίον, μὲ φιίβγωε ἰαδονὶς ῥεγτοί ῖφιίο 
2νιαοιρμαη ῥείεγε ῥαγίερῃ (οἱφαί. 

12. ἐθέλω] ΔἸτοτῖ, ϑέλω. ἀείϊηάς 
διωπέπραγμοαι ἐγὼ «χαρὰ --- ὑπισχνοῦ- 
μαι. 

καλὸν κἀγαϑὸν)] ϑιαττη (δα Γ ὅτι Ἷ 

ἐστὶν ἐνηάδε καλὸν κτήμω. ἵἴᾳαρτα ἀϊ- 
σαηῖατ νἱ. 2, 22. ὠγαϑὰ Λύδια. Ἠε.- 
τοάοτῃϑ ἱ. 2ο7. ὠγαϑ)ὰ Ἱπερσικὰ ἀϊοϊξ, 
εἰ Παίτα κωλὰ μεγάώλω (αὐ]αηρίξ, εἰ 
ερυἷα9 ορίρατε ραιαίδ5 ἀγαθὰ τσολλὰ 
γοσαΐῖ. ιά6 εἰἰ8πὶ ἱαρτα ν. (4, 10. 

13. ἥξει σοι} Τὰ εχ ΑἸίοσῖ, οὐττοσξῖ 
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δεν ἐκ ν Ά δὰ Ν ᾿᾿ ΝῈ ὙΝς 7 5 ΄ 
κολον κτήμω ὠγόρὶ κωὶ γυνωικι" καὶ ὁμοίως εἰς γέεωτώ 

πολλῶν καὶ κώλων πάλιν σοι ταλήρης Ἢ πόλις ἔστωι. 1 

ἌἍ δὲ δ , Ν ἐπ Δ Ἂ 7 | 
Ην ὁὲ διωρπώσης, καὶ αἱ τέχνωι σοι, ὡς σηήγώς ᾧασι, 

Ἐξέσται δέ, 
ς“ Δ 7 »“" 5 Ξ - ε ω»" ᾿ 

σοι ἰδόντι [ταῦτω ἐλϑόντω] ἔτι καὶ περὶ τῆς ὡρπωγῆς 
7ὔ » 5» 32 νι ᾽ Ἂ ᾿ 

βουλεύσασϑαι. Πρῶτον δὲ, ἔφη, ἐπὶ τοὺς ἐμοὺς Θησαυ-" 

Ἰάτων κώλων εἰνών!, διεφι ρμέναι ἐσοντί. 

Ἂς ΡΩ Ἂν 23 ς ᾿ς 7 ρους πέμπε, καὶ παρωλωμβανέτωσων οἱ σοὶ ζύλωκες 
-ς »“-ἢ » »"» ἢ -7ὦ Ν Ν  ππῇ “ 

πωώρώ τῶν ἐμῶν ζΦυλάκων. Ταῦτα μεν δὴ ἅπαντω οὕτω 
“ “ ς »ο᾿ 5, σ ς ο { 

συνήνεσε στοίειν ὁ Κυρος, ὠσ΄τερ ἐλεζεν ὁ Κροισος. 

15 Τάδε δὲ μοι, ἔφη, πάντως, ὦ Κροῖσε, λέξον, πῶς σοι 
Ἐχροηὶς 

3 

ΟἸαίας ἀς ὠποβέβηκε τὼ ἐκ τοῦ ἐν Δελῷοὶς χρηστηρίου" σοὶ γὰρ δὴ. 
οτᾶσα 5 ἃ-, ": : ΧΕ ᾿ ν Ὁ 

ΡΟ] πὶ ΠὈῚ λεγέτῶι πῶώνυ τεϑερωπευσίται ο Απόλλων, καὶ σὲ πα»ν- 
«ἰατ15, εἴ ἥοὰ Ὁ ᾿ ἦ 5 ᾿ δχνΟΣ ΐ“ 
ἴαμα Ιὔτω ἐκείνω πεισόμενον πρώττειν. ᾿Ἐβουλόμην γ᾽ ἂν, 
ἐπουίαϊ 1π|-Ὸ- ὼ ἐῆν ἐ ᾿ς Ν , Ξ ͵) ΩΝ 3 Α 
Ρτυάεη- Κυρε, οὕτως ἔχειν" γυν δὲ πάντω τἀνωντίω εὐθὺς εξ ὧρ-- 
1, 4Π|. 

χῆς πρώττων προσηνέχϑην τῷ ᾿Απόλλωνι. Πῶς δέ; 

ἔφη ὁ Κῦρος, διδωσκε' πάνυ γὰρ παράδοξα λέγεις. 

17 Ὅτι πρῶτον μὲν, ἔφη, ἀμελήσως ἐρωτῶν τὸν Θεὸν, εἴ τι 

Θαγάϊδηῖβ Α1αἴϑ6. Πρπιποδηίαγ: [ἴα 
εἶε ἔρχεσθαι νῖ. 2, 22. ΜΙΠΙ νετ- 

1Ἰτογαπι σεϊεγοσατα ἥξουσι. ουἱ ἄγον- 
σες ΨΕῚ φέροντες Δα] ΟῚ νἱτὶ ἀοέξὶ! νο- 

ω Ἷ 

Ἰαδγαπὶ: οσαπὶ Ματεῖο εἰ 1 .Θοποϊανιο 
ὥξουσι ἀξεάϊς Ζεαπε οἱ δ ειῖκε, Ιάαας 
ῬΠΠΕΙΡ απ ἐχρτεηηε σεηΐεηϊ : γκ- 
μΥΏ7} (10 μὲ αἤεγαπί. 

καὶ ὁμοίως Ταπίηα σορυΐατη οτοϊ- 
τ, αὐ σοι ροίξ τσάλιν πεϊίετθ. τὸ 
ἔσται ἴῃ 10πι. Α. [Πηρτ, εἰ ἐστίν. 

τέχναι] Ατΐεβ, 45 ἀδῇάδτγας ἔγα- 
ἔϊαοίᾳ νὶταπι, οἰδάγατη, σααπι οαΪ- 
ἴατα, ῬΓΘΘΟΙΡαΘ. ᾿Π16}}}5}]. σοτηρᾶγαῖο 
Ἰοσο ΥἹἱ. 2, 22. τηοπεῖ ΝΥ ειῆζα. 

14. Ἔξίστα] [τὰ Ἰιθτὶ Βτιοάθιί, 
ῬΠΠ11ΕΙ. Βαάεηῆς, ΒΟΑΙ], (σαε!, ΑἸτοτί, 
Ρίο ἔξεσσι, φαοά ͵4πὶ Μαυτγτεῖαβ σοτγα- 
ΧΙ: 

ἰδόνπ] Ζευπίαπα ἰδόντι ταῦτα. ἐλ- 
Θόντα ἔτι ῥοίαϊς ἐχ Ψ0πτ. πεῖ. εἴ 
ΑἸιτοτῆπο, οὑπὶ ἀηΐδα εἴδει ἐλθόντι, 
αυοά Ματεῖαθ ἀε]ετὶ νοϊαϊ. Ζευ- 
Ὠἰὰ5 ἐλϑόντα νετῦο βουλεύσασθαι ὰη- 
δϊαπῃ ταὶ σαϊεγίαῖετη ἢρηϊ βοᾶτε ρυῖᾶ- 
Ὅαῖ; ἰρίταγ νεγίεθας Μαζί βαίμεγε. 
Ὑγεῖκο ἀεάϊ: σαῦτα ἐλθόντα, αἴ τὲ ἃ 

Ὀμσπὶ ἐλϑόνασι εχ νατιείαίας ἰεδιϊοηϊς ὦ 
ἰδόντι οτία τι νἱάεραίατ, εἴ Ρρτὸ ταῦτα 
τεσχῖας (σε. τὰ ἐλϑόνσω ΤὨΔΤΡῸ σταῦ- 
σα δαί(οτιρῖα τη Ὠαθεῖ: αΌΪ σὰ τη ϊῃϊ 
Ἔχ νατεῖδίε ρτεθοθάβητβ ἰδόντι, οτία τι 
ν!ἀευαῖατ. [Ισταγ αἰτατηαὰθ νοοᾶ- 
Ὀμ]αὰπὶ {[δο]αΠ : πᾶπὶ ταῦτα ὨΪΤῊΪ5 
Ἰοηϑα γεπιοία πι εἰ ἃ νεγῦ]5 τσᾶν δ τι 
καλὸν εἴ σεῖετδ, 

ἅπαντα οὕτω] ΑἸίοτγξ. τσάντα οὕτως 
συνήνεσεν ὃ Κῦρος πσοιεῖν. 

[5. Τάδε δὲ] Ομεὶῖ, Τάδε μοι σπὧν- 
σῶς, ἔφη. 

τρῶς σοι] Ἐχ ΑἸτοτῆπο [ἰΌτο σοι ἴπ - 
ἵεγαὶ : ἰάἀδπὶ ἀξίη σὰ ἐν Δελφοῖς 
χοηστήρια ἀδῖ. 

τράνυ] ἴὺχ Ἰἰῦτο Βγοάφθι εἰ σαεῖξ, 
γε δἀάϊαϊς Ζεῦπα : νόσατῃ Βτοάθὶ Ἰ1- 
Ὀτὶ σάνυν γε ϑερωσεῦσααι Τοτὶρταγα νἱτ} 
οτὶβρίηετα (415 τηοηῆεταῖ, 

16. ἐβουλόμην γ᾽ ἄν] 1τὰ Γαδάξηϊς 
Μαζεῖο {οτὶρῇ ρῥτὸ ἐβ. δ᾽ ἀν. συε!ῇ. δὲ 
ογα!ἶτ, 
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2 ΄ ἈΠ » τὰ 3 Ἂ “Ὕ 

ἐδεόμην, ὠπεπειρώμην αὐτου. εἰ δύναιτο ὠληϑ εὐειν. ἼΤουτο 
". ς Ν 5) Ε 57 

δὲ μὴ ὅτι ὁ ϑεὸς, ἔφη, ἀλλὰ καὶ ὥνϑρωποι ᾿κωλοὶ κας- 
ἵ Ἢ » ἷ “ 3 7 3 “Ν Ἂς 

γωϑοὶ, ἐπειδὼν γνῶσιν ἀπιστούμενοι, οὐ φιλοῦσι τοὺς 
3 “Ὁ Ε “ἢ 5) Ὰ 37) δ. “ 

ἀπίιστουντας. Ἐπεὶ μέντοι ἔγνω καὶ μώλω ἀτοπῶ ἐμοῦ 18 
» Ν ͵ κι, ἢν Ἃ .“ Ν ΄ 

ποιοῦντος, καὶ πρόσω Δελῷων ἀπέχοντος, οὕτω δὴ πέμπω 
ἣν ΄ ε ΄ Ν Χ “ 3 » ) 

περὶ παίδων. Ὁ δέ μοι τὸ μὲν πρῶτον οὐδ᾽ ἀπεκρίνωτο" 19 
9 Ν 3 μὲ Χ Ἂς Χ ΄ ΟῚ 7 »"»κἍ 

ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ πολλὼ μὲν πέμπων ἀναϑήμωτω χρυσῷ, 
εἶ »" 9 "»“» 7, ν᾿ 7ὔ ᾽ 7 

πολλὸν δὶ ὠργυρωῦ, πωμπολλω δὲ Θύων, ἐξιλωσάμην 
᾿Ὶ 9. .υἍ, «- » ͵ ΟῚ 7 5 “ο 

ποτὲ αὐτὸν, ὡς ἐδόκουν, τότε δὴ μοι ἀποκρίνεται ἐρωτῶντι, 
37) ΄ " ἣς ε ἃ Ὁ «“ 

τί ἄν μοι ποιήσαντι παῖδες γένοιντο᾽ ὃ δὲ εἶπεν, ὅτι 
3) Ν 3 ΄ λ ΕῚ Ἂς » ἈΧ »-“Ξ“-ὦ ἘῚ ͵7 

ἔσοιντο. Καὶ ἐγένοντο μὲν, (οὐ γὰρ οὐδὲ τοῦτο ἐψνεύ- 20 
7 Χ 3 Ν 4 τ Ν, Ἂς 

σατο) γενόμενοι δὲ οὐδὲν ὥνησαν. Ὁ μὲν γὼρ κωφὸς 
Ὰ Φ ἃ Ἀ τ ὃρ 7 ᾽ 3 -“ » ΄, 

ὧν διατελεῖ" ὁ δὲ, ὥριστος γενόμενος, ἐν ἀκμή τοῦ βίου 
ΕῚ ,» ., ε »" εξ » 

ἀπώλετο. Πιεζόμενος δὲ ταῖς περὶ τοὺς παῖδας συμῷο- 
"Ὁ ΄ » “ "ἢ Ἂς ΟΝ »“"ὝἪ 

ραϊς, πάλιν πέμπω, καὶ ἐπερωτῶ τὸν Θεὸν, τί ἂν ποιῶν 
Ν Ν ᾽ὔ 5 ΄ ΣΝ ς ΄ 

τὸν λοιπὸν βίον εὐδωιμονέστατω διωτελέσαιμι" ὁ δέ μοι 

ἀπεκρίνατο, 
ἢ» ρου 7 

Σαυτὸν γιγνώσκων, εὐδαίμων, Κροῖσε, περάσεις. 
5 Ἂ ξ΄". δὲ 7 Ν ᾿ἐ .“ Α ὃς οὐδ Ν 

Εγὼ δὲ ἀκούσας τὴν μαντείαν ἤσϑην᾽ ενόμεζον γῶρ,21 
᾿ .«»ν Α(. Ἂν, 7“ Ν 2 

τό [γε] ῥῶστόν μοι αὐτὸν προστάξζαντω τὴν εὐδαιμιονίων 
ἐν Υγ Ἁ -. » - Χ » ᾽ 

διδόναι. ἔΑλλους μὲν γὰρ γίγνωσκεῖν τοὺς μὲν οἷον τ 

τῆ. ὠπεσειρώμην] Ἡετοάοία πὶ οοτη- 
Ῥᾶτα ἰ. 46. 

τοῦτο δὲ] Ουεϊῇ, Τοῦτο δὲ, ἔφη, (αἱ 
ΑἸτοτ) μὴ ὅσι ὁ ϑεὸ;, (μὴ ὅτι θεὸς ΑἸ- 
τοτί.) ἀλλά. 

18. ἔγνω] Ιιεοποίανὶῖ σοπ]εέζατα 
ἔγνων ΔῸ Πυϊοιηίοηο τεσερία ἀτρα- 
τηθηϊδτοηεπὶ ἰμάπασεγα Ῥγοτ 5 ΔὈΓαγ- 
ἄδτι εἰ τι ἀϊσαϊαπὶ νἱἀεῖαγ Ζεαπὶο οἴ 
ὙΝ εἰΚῖο. ϑιερῇαπο ποπ ἰϊεπὶ, πεέὸ 
ταῖῃιὶ, ἢ, ατἱ ρᾶγ εἢ ἴδοεγε, οαπΊ Υ]ΤῸ 
ἀοέξϊο ρΡοῆ ἔγνων πε] ]}Πρ5 εχ ΤὈρετῖο- 
τἰθ9 ἀληϑεύοντα αὐτόν. Οοηῖίτα νὰ]- 
Εατὶβ Ἰεξτίο αἰ βῆ 61}}5. πηϊπὶ νΙάετατ, εἴ 
τητε! ἰρεηάστη τσάντα ρΡοίξ νεγθυτα 
ἔγνω. Θαυξ νεῖοὸ ἢπι ἄτοπα 1114, οο- 
ξποίςοες εχ Ἡετοαοίο. 

19. ἀναϑήματα. ἘἈεορηίες Ἠετοάο- 

ἴὰ5 '. δσο. ξαη. 
23. οὐ γὰρ οὐδὲ] Τὰ οὰπῃ ΑἸτοτῆπο 

1ιῦτο ρτὸ οὐδὲ γὼρ οὐδὲ [οτὶρῆ. 
διατελεῖ) 1τὰ συπὶ ΑἸτογῆπο ἀδαϊὶ 

ΡΓῸΟ διεσέλει. Οτοίας ἠοπάστηῃ τείοὶ- 
νεγαῖ ψεὶ δηϊπηδανετγίεγαῖ, σαοά δοοὶ- 
ἀϊῆπε Π]1ο πασυαίαας τηὰῖο πᾶτῖταὶ Η6- 
τοἀοϊαϑ 1. 85. δ] τη νοςὶβ αἴατῃ Ἃὰ- 
Ὀῖτο ἴῃ ρΡεπσυΪο ρῥδιγὶβ' οἀρ τ8}} ἀοοε- 
ΡΙῆε. 

ἀπώλετο] Αἴγβ, ἀδ. ασαο Ἡξετγοάοιιις 
ῖ.. 34. ἀεῖηάε ἤπηρίὸχ ἐρωτῶ ἀδι Αἰ- 
τοτί. 

)ι. Ἐγὼ δὲ] 11 διερμαπίαπα αἰΐεγα, 
Ρῖὸ ᾿Επεὶ δὲ ἐχ |ἰἶῦτο σδῦτγ. (σὰπὶ ᾳὰο 
ἴάςιτ ΑἸτογπ πα) ἀεάϊῃ : εξ θπβ γέ ἃ 
Ουε ἴ, οπἴατα, αἰ πα 1116, (τ ο] υἱ. 
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5. ἊΝ » Ὗ ς δ τ 5 Ὗ ’ ἈΚ ἮΝ 

εἰνωι, τοὺς δ᾽ οὐ" ἑαυτὸν δὲ, ὅστις ἐστὶ, πώντω τινῶ ξνό-- 
“7 δ ΔΖ Ν Ἂ -“ Ν ΄ 

92 μέζον ὥνϑηρωσον εἰδέναι. Καὶ τὸν μετὼ ταῦτω δὴ χρό- 
- ν “ ς Ν » Ζ ὡς ων Ὁ“ 

γον, ἕως μὲν εἶχον ἡσυχίαν, οὐδὲν ἐνεκώλουν μετὼ τὸν τοῦ, 
Ν, » Ἶ Ἢ Ν Ν ΕῚ ν ς 

παιδὸς Θάνωτον ταῖς τύχωις. Ἐπειδὴ δὲ ἀνεπείσϑην 
Ὁ “5 ) δ, ΟΝ Ὁ ὟΣ 7ὔ 3 7 
ὑπὸ τοῦ Ἀσσυρίου εῷ υμῶς στρωτεύεσιδαι, εἰς τ|οντῶ 

͵Ζ΄ 5: 3 " 2. ὮΝ ἈΝ ΄ 

κίνδυνον ἦλθον: ἐσώθην μέντοι οὐδὲν κωκὸν λαβῶν. 
5 5 “Ἢ δ Χ Ψ δΝ Ζ ἾΝΝ 53) 

Οὐκ αἰτιώμαι δὲ οὐδὲ τώδε τὸν ϑεόν. ᾿Ἐπεὶ γῶρ ἔγνων 
2 Ν Ν ς ]ς ἸδῚ ον Ἄ 3 " ἈΝ Ὁ" 

ἐμαυτὸν μὴ ἱκανὸν ὑμῶν μάχεσθαι, ἀσφωλῶς σὺν τῷ 
ἮΜΨ δ. Δ 3.Κ « Ν᾿ 3 ἂν , 

28 σέῶ ἀπῆλθον, καὶ αὐτὸς καὶ οἱ σὺν ἐμοί. Νὺν δὲ αὖ 
,7ὕ πάν Ζ τς Ζ ,ὕ Ν 

ώλιν ὑπὸ τὲ ὠλλούτου του παρόντος διαϊρυπτόμενος, Κῶωι 
ἘΩΝΝ, “-“ Ζ ; ΄ ἢ ἘΔῚ -Ὕ 
ὑπὸ τῶν δεομένων μου προστάτην γενέσιϑαι, καὶ ὑπὸ τῶν 

Ἴ - 5. 2 Ι Δ Ἂ -“} 

δώρων, ὧν ἐδίδοσάν μοι, καὶ ὑπ ἀγκγρώπων, οἱ, μὲ κο- 
΄, 5") ς 5. 0.3 Ν 32 7, 2, ἕὴ 

λωκεύοντες ἔλεγον, ὡς, εἰ ἐὟω εϑέλοιμι ὠρχειν, τῦώντες 
ΌΝ 3 Ν 7 ᾿ Ν “ ἈΝ » 3 Ξ, ΤΩΝ 

ον εἰίοι πείθοιντο, ν.41.2.1 εγιεστος ὧν εἰν ἀνϑρώπων" ὕσο. 

Ψ Ν ᾿ 5 Ψ ς «“ 7 Ψ 

τοιούτων δὴ λόγων ἀνωφυσώμενος, ὡς εἴλοντό με στάντες 
«ς ωΣ Ὁ »οοὦ ΄ « Ν ͵7 

οἱ Κυΐλω βασιλεῖς τροστώτην του ὥόλεμου, ὑπεδεζά.- 
Ἂς γ᾽ « « Ἂν ἊᾺ ΄ ν΄ 

μμῆν τὴν στρατηγιῶν, ὡς κῶνος ὧν μέγιστος γενέσκ᾽ αἱ" 
3 γ᾿" 3) 2 Ν . 3 -“ - Ν. Ὅν... 

24 γνοων ὥρω ἐμνώυτον, ὁτί σοι ὠντιπολεμειν κῶνος ὠμῆν 
ὩΣ »" Ν 2 “ ΝΖ 2} ᾿ Ἂς 

εἰγῶι, τῦρωτον μὲν εκ Θεῶν γεγονότι, ἔπειτω δὲ διὼ βασι- 
΄ », 9 δ 2 ΄ῚςΝ 3 ἝΝ 3 -»"Ἢ ; 

λέων πεφυκότι, ἐπειτώ ἐκ παιδὸς ὠρετὴν ὠσκουντι" 
“ Ε »"» ͵΄͵ 3 7 ἊΝ Ὁ Ἂ 

των δ εμων προγόνων οὐουω τον “θῶτον βασιλεύσωντω 

τ, Ψ' 2 ͵7 Ψ μὰν 5 

ὥμω τε βασιλέω καὶ ἐλεύϑερον γενέσθαι. Ταῦτ᾽ οὖν 
! 

{ 

Ξ Ἢ Εἶπε ϑιερῆ. σ-τάώνυ φ’ ἄν. ( ΕἸ}. ἄν μοι, ᾿ξαυσὸν δὲ] ΑἸτογβπαβ δὲ οτ  Πξ, : 
τοιούτων δὴ) [τὰ Ῥχο δὲ Γυητῖπο, (δ- 22: χοόνον---ἡσυχίων] Ηδο ἴῃ Δ]- 

ἴοτῆμο ἀεία τ, εἴ ρΡαυΐϊο ἀπῖδα ἴοτὶ- 
Ρίυτῃ εἰ καὶ σὸ μετὰ ταῦτα δὴ, ἴξἀ ν 
Ἰτετᾶ πὶ εχ αἰτὶοσαϊο σὸν δὐταίαπηι εΠ8 
ἀρρᾶτεῖ. ἀεϊμάα αὰϑ Ἰοααδηαὶ ἐπεὶ δὲ 
ἀνε πείσϑην [οτῖδϑγα ἸαΌετῖ. 

οὐδὲ τάδε] ΑἸτοτῇ, οὐδὲ ἅδε. Ψο]αϊὶ 
ξοτιαῖε οὐδὲ δε. 

ἱκανὸν) Οὐεἰ ἃ, ἃ ρτίτηα τηᾶὰπὰ ἱκα- 
νῶς (οτίρτα πα “Ππαρεῖ ; ἀέϊποερβ. εἶναι 
ααάϊι ΑἸτοτῇ. γθέϊε, ραΐο. 

23. τπάντες᾽ ἄν) ῬὨΙΕΙΡΏ5. νετεϊ : 
ΟἹ ως 1 γούπμς : ααδῇ (στ ρα πη ἰ6- 
εἰἴει σσάντω ὧν, νεὶ, φαοὰ εἶ ἴῃ τλε- 

Πα]ϊο εἰ Βίερῇ. ἀεξάεγαηῖϊ, αἢξητίθηις 
ΑἸτογῆηο ἰἰῦτο. 

24. ἐκ θεῶν] (επτὶς δηϊπὶ ταρ β 
Ῥεγπάδγαπι δαξοτ ροτῃ! θεθαῖαγ Ρετ- 
ίειι5, ῥονὶβ δαχ ἴζαηδε ἢ] 5. Οἵ. [αρτα 
ἜΗΝ 

διὰ βασιλέων} Δ Ἰοπρᾶ τεραπι ρτῷ- 
οεάἀεηζ πὶ ἔετιε ρτοξηᾶῖο εἴ οτῖο. 

ἅμα τὲ] ΔΑἸτοτῖ, σὲ οὐλίτ, Ὁ) 6 
Ογξε οοπιρᾶῖὰ Ἠετγοάοίυτῃ ἱ. 7. ΡΙ4- 
τοσότα ᾿ἰΌτο ἰϊ. ἀθ εραῦ]οα, ᾳυεπὶ 
[ξᾳαίτατ Οἴοετο ΟΠϊοίοσ, δ, 9. ψυδι- 

Ὠθτα ἷ. 7). 17: 
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᾿Αλλὼ γὺν 25 
γὰρ, ἔφη, ὥ Κῦρε, γιγνώσκω μὲν ἐμαυτόν" σὺ δ΄, ἔφη, 

δοκέϊς ἔτι ἀληϑεύσειν τὸν ᾿Απόλλω, ὡς εὐδωίμων ἔσομαι 

. ᾿, 7 3) 3) ν 7, 

ἀγνοήσας, δικαίως, εῷη, ἔχὼ τῆν δίκην. 

΄ » Ζ ΄ 3 ᾽ ἣν διὰ ὋὉ “ 37 3 

γιγνώσκων ἐμαυτόν ; Σέ δ᾽ ἐρώτω Θιὼ τοῦτο, ὁτι ἄριστ 
᾽᾽ -»" Ε 7 -» 9 »"Ὕ 7 ᾿ ἣν Ά 

ἄν μοι δοκεῖς εἰκάσαι τοῦτο ἐν τῷ παρόντι" καὶ γὰρ δύ- 

νώσοι! τσοιήσα!ι. 
᾿ ε “ δ ΄, Ν ι»} ᾿ Καὶ ὁ Κῦρος εἶπε, Βουλήν μοι δὸς τερὶ τούτου, ὦ 26 

»-ν ᾿ » Ν Ω Ψ 5 »"»" Ἂς ͵΄ 3 "ἢ Ογτὶ Οἷς. 

Κροῖσε ἐγὼ γάρ σοὺ ἐννοὼν τὴν τρόσϑεν εὐδωιμιονίων, πἰεηιῖα ετ- 
ἃ βατοίαπις 
7» 

2 7 ΄ ᾿ ᾽ Ὰ.7, 4 τὴν 2} 

οἰκτείρω τέ σε, καὶ ἀποδίδωμι ἠδὴ γυναϊκά τε ἔχειν, 
3. ᾿" φ β», πὰ ἃ 7 ἔπι 

ἔχεις, καὶ τὰς ϑυγατέρως, (ἀκούω γάρ σοι εἰναι) καὶ 
Ἂν » οὐ νας ΄ ςς , ἈΝ ᾽ Ν 

τοὺς Φίλους, καὶ τοὺς Θεράποντας, καὶ τράπεζαν, σὺν 
«“ 3 ζ φ' ΄ ᾽ »“» 

δίώπερ ἐζήτε᾽ μάχας δέ σοι καὶ πολέμους ἀφαιρῶ. 
Ἂχ Ν 5 ς -»" ᾿ς ΠΥ ς 3 ψ 

Μὼ Δίω μηδὲν τοίνυν, ἔφη ὁ Κροῖσος, σὺ ἐμοὶ ἔτι βουλεύου 27 

ἀποκρίνασθαι τσερὶ τῆς ἐμῆς εὐδαιμονίας ἐγὼ γὼρ ἤδὴ 
΄ ἮΝ »“ὦ᾿ 7 ,΄ ἉὉ 

σοὶ λέγω, ἥν ταυτῷ μοι τποιήσης, ὦ 
ἃς, ΄ « Εν 

συ λεγεις, ὁτι, ἥν 
27 Ρ. χὺ “ βεὴ Ν 2 Ἃ 

ἄλλοι τε μακαριωτάτην ἐνόμιζον εἶναι (βιοτὴν, καὶ ἐγὼ 
᾿ ῖ ΕῚ »᾿ο»"΄"}σΌα ᾿ 3 Χ -.- " 7) 

συνεγίγνωσκον αὐτοῖς, τωύτην καὶ ἐγὼ νὺν ἔχων διάξω. 
. -» ἊΝ 7 βο..«..ὄ οὐ 7 Χ ν 

Ἑαὶ ὁ Κυρος εἶπε, Τίς δὴ ὁ ἔχων ταύτην τήν μωκαρίαν 28 

25. ἀλλὰ νῦν γὰρ] Ἐπ4. ργτ. εἰ σοὐά, 
ῬΙατ πηοτΌτη ᾿εξιομαπὶ ὠλλὰ νῦν δὴ 
βείεγαϊς ΗἩυτοΠΙπίοη εἰ ἴῃ δὲ τπιυτανὶξ 
δὴ, αα:πὶ Γεααϊτὰτ Ὑγ εἶκε, ἴῃ ΑἸτοι ἢ- 
τὸ εἢ ὠλλὼὰ νῦν γὰρ δέ. 

σὺ δ, ἔφη) τὰ συπὶ ΡΒ] ΕΙΡΠο εἴ 
Ουεϊξ, Ζεθῃε Ρῥζγοὸ σὺ δ᾽ ἔτι δοκεῖς ἐλη- 
ϑεύειν, ΑἸτοτῖ, σὺ δ᾽, ἔφη, εἰ δοκεῖς ἔτι 
ἀληϑεύει;ν. 

ὅσ ἄριστε ἄν μοι δοκεῖς 1 Ουε]ῇ, οπλ! [Ὁ 
ὅσ, ἴῃ ᾿ἰζατὰ δοκῆς Τοτ᾽ρίαπὶ Παθεῖ, 
φούτῳ ἐν τῷ τσάροντι. ΑἸτοτῇ, 

26. ἐγὼ γὰρ] Αἰτοτ, ἐγὼ δέ. {ε- 
αὐεης ἔχεις ΡΓΙῸ εἶχες ΟεἸ, εἰ ῬΏΠΕΙ, 
ἀςάϊτ, ᾿ 

ἐζῆτε) Ἑάά. ρτ. σπεῖῇ. ΑἸτογ. ἐζῶ- 
τε, αυοὰ εχ ἰἰτί5. {15 οοτγοχὶς Βτο- 
ἀθὺβ.. 

δέ σοι} Εχ Ουεῖξ, δέ σε τεοεβρὶϊ 
Ζευης δηιεπδίαβ ἰοοα Χοπορδποηὶς 
Αἰίεηα, Ὁ] ἀφαιρεῖσθαι τινά σι ἀἰοῖτατ. 
Θίτη 5 εἶ (αρτα νἱϊ. 1, 44. τὸ ἐσὶ 
Κροῖσον συστρατεύειν ἐφελεῖν σφίσι ἰδεή- 

ϑησαν. Ὧος ἢ] τγϑηγογα, νεῖ δχ σοη- 
αἰἸο 5 ἀδίτα μετα τοραθδηΐ. 

27. τοίνυν) ΟΔῇΔ]|1Ὸ τὰ νῦν ἀεάϊι : 
ἀεϊπάς σὺ ἐμοῦ ΑἸτοτγῇ. τλλτ, 1 σι 

ῥγοζεξῖο 7αγὴ σον μἠες τηδοῦ71,), αδ γηέες 
εὐ οιίαις γείβοη ον νετῖϊς (ὐἀτηδτγα- 
ταβ, Ενρο μτὐιἐ ἴω ῥγοίεέῖο αρηρέϊως 
αἰοἠόεγος, σμίαά γναὴὶ ἀφ για ζεϊιοιαίε 
γεῥοπάφας. ΜΙῺΪ τατηθῃ᾿ βτθθοϑο οτᾶ- 
τοηὶ ἀπ τις 165 φαφοάδτῃ ἱπεῖα νἹάειοτς: 
4086 τη] 5 ἥμπετεῖ, ἢ εἶξε μηδὲν ἔσι 
βουλεύου ὅτι ἐμοὶ ἀποκρέναιο ἄν σερὶ σῆς 

ἐμῆς εὐδαιμονίας : αἰρ] σοὶ εἰἰατὴ σο,- 
νυν, εἴ νἱάείυγ ἃ (εῆδ!!ο οοτίβετγα 
νοϊαἸ8ε. ; 

τυοιήσης, ἃ σὺ λέγεις] ΟΕ, τπροιή 
σαις ἃ λέγεις. Μδ]πι εἰ--ττυοήσεις, ἃ 
λέγεις. , 

μαωκαριωτάσην) ΑἸοτῇ, μακαρισεο- 
τάσην, τεξὶε, Ραῖΐο, εἴ ἧς εἴ Μεπιο- 
ταῦ. 11. 1,33. τὴν μακαριστοτάσην εὖ- 
δαιμονίαν. 

28, τίς δ] Εχ ἰἴδτο (σαῦτγ, τχᾶγ- 

ΕΞ 
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᾿Α ε ἌΝ Ἂ; Ὡ’ . »“ » ,ὕ ας “ ἀν 

βιοτήν ; ̓ Ἡ ἐμὴ γυνὴ, εἶπεν, ὦ Κυρε᾽ ἐκείνη Ὑὼρ τῶν μεν 
3 Ἂ» “Ὁ »"» 2 » "»“-.᾿ 2 ἃς 

ἀγαθῶν καὶ τῶν μαλακῶν καὶ εὐφροσυνῶν :ασῶν ἐμοὶ 
ΧΟ ΩΣ ρ»" δ 7 δ « “ 9 Ν 

τὸ ἴσον μετέξχε φροντίδων δὲ, ὅπως ταῦτω ἔστωι, καὶ. 
“ἡ Ν ᾽ὔ 2 »“» 2.» « ἣΝ Ν ᾿ς 

πολέμου καὶ μοῶχῆς οὐ μετὴν αὐτή. Ουτω δὴ καὶ σὺ 
“ο“«ΨΖ ΕῚ Ὗ 7) ““ » Ἰν δ Σ ) Ἅ 

δοκεῖς ἐμὲ κατασκευάζειν, ὥσπερ ἔγω, ἥν ἐφίλουν μώ- 
9 Ζ, .“ “ » 3, φν 

λιστ᾽ ἀνϑρώπων'" ὥστε τω Απόλλωνι ἄλλω μοι δοκῶ 
͵ 2 ,΄ 9 7 Ὶ ς -“ Ν ,ἵ 

20 χωριστήριο, ὀφειλῆσειν. Ακούσως δὲ ὁ Κυρος τους λο- 
3 “" 2 7 ᾿ Ν 9 7 “4 Ν δι 

γους αὐτου, ἐδϑαύμωσε μὲν τῆν εὐθυμίαν" ἤγετο δὲ τὸ 
ΔΝ Ν ὍΥΝ. 7 ζει τ οα Ν ΄ ψ, 

λοιπὸν, ὁποι καὶ αὑτὸς πορεύοιτο εἶτ ἄρῳ καὶ χρήσιμόν 
͵7 ϑ δ. εΥ 27 Ἀ ει ΄ «“ «ς 

τι νομίζων αὐτὸν εἴνωι, εἴτε καὶ ἀσφαλέστερον οὕτως ἡγού- 

μένος. 

ΘσΆᾺΡ. ΤΙ. 
,ὕ Ἁ «“ 3 ἐφ ,- ε δ 

Ογτὰς αὐάϊ- ΚΑΪῚΙ τότε μὲν ουτως ἐκοιμήθησαν. Τη δ᾽ υστερωίον, 
τᾶ τποτῖς ᾿ : Ἶ 
Αθιαάαία φῷλεσας 0 
Ταηας οἱ 

Γρ!εηάϊάυτα σΤρθοτευμοῶτος, 
Γαῖ: σ1Π|- ]ςΟ 7 3. λ ς 

᾿ παρωλωμβάνειν, τοὺς δ᾽ ἐκέλευσεν, ὁπόσα παραδοίη αὰς Ραη- 

᾽ὔ 

Ὁ ἝΝ 7 Ν Ἂ ε 7 αν Κυρος τοὺς Φίλους καὶ τοὺς ἡγεμόνως τοὺ 
ἿΝ Ἃ » “ν 3) ΄- ᾿ς, 

τοὺς μὲν αὐτῶν ἔταξε τοὺς ϑησαυροὺς 

ῖηδα ρτορα - ΄ “ ᾿ » 9. ἄνα ΤᾺ 1» 
ἐμεῦ! Κροισος χρήμωτοω,, πρωτὸον μὲν τοῖς «7 εοις ἐξελεῖν, ποιῶ 
ξδιδάϊο ἴῃ - λ ς ,7 » »" " - “Νὰ ͵΄ 
ἐυδυϊῆει, ὧν οἱ μάγοι ἐξηγώντωι, ἔπειτω τὼ ἄλλω χρήματω πῶ- 
ὈΓΓΙαῸ 6 ΔΓ - Ἂ ΄ μ 7), ΄ 5,4, πρνῷ 
ΡΙἤπιαπι βώθεχομενους, ἐν ᾧυγάστροις στησαντῶς εῷ ἁμωξῶν ἐπ -: 

ηἱ αδει 7 δ ΄ ἈΦ, ΡΣ ͵ “ 
οέραξοαν, σχκευάσωι κοι διωλωχόντως τὰς ἁμάξας κομίζειν, ο7οι-- 
ζυ . ἣν 953. 7 δι ιν ἢ - ᾿Ν ν δ᾿ 

περ ἂν αὐτοὶ τηορεύωντοι" ἵν, Ὁπὴ κωιρὸς εἴη, διωλωμ»- 
ν 7 -“ Ἄδα ς ἣν Ν “Νὰ ͵ 

2 βάνοιεν ἕκωστοι τὼ ἄξιω. Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν. 

Εἶπε ϑιερῃ. εἰ Αἰτογᾶπο Τίς δ᾽ ἦν τε- 
σερεταηῖ Ζεαης εἰ  εῖίκε. ἀεϊηάςε 
σαύτην Ταπῖ. οτμἶι; ροῖεα σῶν μὲν 
ἀγαθῶν εχ ᾿ἰἴῦτο Οδῦγ. σε, ἀςξάϊς 
Ζευηε ; νυΐξο μὲν ρο ἐκείνη ροπῖαπι 
Ἰερίτατ, ἴῃ ΔΙιοτγῖ, δῖ5 δας εἴ ἴμο εἰ 
αἴτεηο ἰοοο. 

ἄλλα μοι] ΑἸτοτί, ἀείποερβ ἔφη ἱπ- 
{ετιτ. 

29. ἤγετο) ΤΌΤ, Βτγοάθι, Οαε]ξ, 
ΑἸιτοτγῖ, ἡγε. Μεάϊα ἔογπια ἴῃ εδ6ε πῇ 
πᾶτγᾶίίοπε υαὐἱτὰγ ΗἩδτοάοιι5 ἱ. 1.43. 
ἀείηἀε λοιπὸν ΟἸλϊΠὺ «τὸ ψαπτηᾶ ; 
Ῥοῖεα ὅσον Αἰτοτέ, 

1. Κροῖσος] Ἐχ Ζοηᾶτα Διο πὶ ὃ 
δἀάιϊάϊς Ζεαπε : χρήματα ἃ ϑησαυροῖς, 
ἰἸὰ εἢ πυπιὶὶς δάίεγναιβ νεὶ δυτο εἴ 
ἀτβεηΐο οαίο, αἰ πρυασηϊατγ, 

σοῖς ϑεοῖς) πε πᾶ σοῖς Ογηϊῆῖ : ἀε- 

᾿ἰπάθ νετῦα ἁμαξῶν--οδίαλ. τὰς οπϊῆϊς 
ῬΒΙεΙρμα5, σπεϊξ. δὲ ϑυϊάαβ ἰπ ζυ- 
γάστροις, αἱ ἐφ᾽ ἁμάξης ἀλι. Ρ] τὰ 
οἴηϊῆι Ζοπαγᾶϑ ἴῃ Ἰοχῖσοο ἀρυὰ Ψα]ο- 
Κεηατία τη δὰ Ὑδδοοστίς. Ρ. 335. 4αϊ 
συγ δυ]άα, Παμεῖπα, Θαε]ξ, ὅσῃ ἀςαϊς 
ῬτῸ ὅσοι ΑἸάϊπϑ εἴ ϑῖερῇῃ. 

σὰ ἄξια) ΑἸάϊηᾷ τὰ δεξιὰ, φαοά τε- 
Ῥεῖ τ ταᾶτβο ΘιερὮ, μύ ἐεῖπροῦς οῤῥοτο 
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Ὁ δὲ Κυρος, κωλέσας τινὼς τῶν τὐωρόντων ὑπήρετων, 
ν . , ς “ “ο « “"» 2 7] 

Εἴπατε μοι, ἔφη, ἑώρωκέ τις ὑμῶν Αβραδάταν;; 3 αυ- 
΄ ἧς 3 .«“ τ ἐν ΚΟΥ “ 

μάζω γαρ, ἔφη, ΟΤι, τρόσ'ϑεν ϑαμίξζων εὉ ηἡμως, νυν 
᾽ “ ἴων “ ς "» πὸ ͵ 

οὐδῶμοῦ Φαίνεται. Τῶν οὖν ὑπηρετῶν τις ἀπεκρίνατο, 8 
Ὡ ἊΣ ΄ 3 »“ 3 "5 “ 7 » ΄Χ΄ὰ 2 

ὍΤΙ, ὦ δέσποτω, ου ζῇ, φῳὡλλ εν τὴ μῶχῇή ἀπέθανεν, εμ.- 
ς 3 δ 3 ς '᾿, ον Ν 

βαλὼν τὸ ἅρμα εἰς τοὺς Αἰγυπτίους" οἱ δι ἄλλοι, πλὴν 
“Ὁ « ͵Ζ΄ ΕῚ “» ὦ “τῳ “ 3 Ν ,- 7 

τῶν εἐταίρων αὕτου, ἐξέκλιναν, ὡς ᾧασιν, ἐπεὶ τὸ στιζος 
Ψ Ν "»" ᾽ 7 
εἶδον τὸ τῶν Αἰγυπτίων. 

“" »] ΄ 3 

Καὶ γὺν γε, ἔζη, λέγεται αὖ-4 
» ς Ν . ΄ Ὁ ᾿ 2 ΄ 39 », 

Του ἡ γυνὴ, ἀνελομενή ΤῸΝ ΨΕΧΡΟΥ, καὶ ἐνϑ᾽ εμένη εἰς Τὴν 
« Ἂ 5 ἷ᾿ ᾽ ΡῚ »-ν ΄ 

ἁρμόώμαξαν, ἐν ἡπερ αὐτὴ ὠχεῖτο, τροσκεκομικέναι αὐὖ- 
ὃς ἀκ ὦ Ν Χ ΄ τὸν ἐνδδ δε τσὴ πρὸς τὸν Πακτωλὸν ποταμόν. Καὶ τοὺς 5 

Υ ᾽ ἃ ἃ, Ν' 7 3 Ἣν ον Ἀ 

μὲν εὐνουχοὺυς και τοὺς 9 ἐβοὺγ οντῶς ὠυτου ΟρύττεΙν ᾧασ Ψ 

2 ᾿ ἢ Ν 7 "»" κῶν Ἂ ᾿ » 

ἐπὶ λόφου τινὸς ϑήκην τῷ τελευτήσαντι" τῆν δὲ γυνανκῳ 

λέγουσιν, ὡς κάϑηται χαμαὶ, κεκοσμηκυϊω, οἷς εἶχε, 
Ν 327 νν Ν Ε "“ “1  ΞῪ »ὼ φ4 

τὸν ἄνδρω, τὴν κεφωλην αὐτου ἐχουσὼ ἔπι τοις γονωσι. 
"»᾿ ᾿ ζ ε -“ρΑ, ΕῚ 7 7 Ν Ν ἧς 

ὝΤαυτῶ ἀκούσως ὁ Κυρὸος ἐπαίσωτο ὠρὼ τὸν μηρὸν, καὶ ὃ 
» γς] » 7, ΕἸ Ν . ἣν 7 « ΄ 

εὐθὺς ἀναπηδήσας ἐπὶ τὸν ἐπσστον, λωβὼων χιλίους ἐππεῶς 
37 ) Ἂς ᾿. 

ἤλαυνεν ἐπὶ τὸ σάϑος. 
ν᾿ .“ “ “' Ν 7 

ἔλευσεν, ὁ τι δύναιντο λαβόντας καλὸν κίσμήημια 

δορὶ φίλω καὶ ἀγωϑθῷ τετελευτηκότι μεταδιώκειν" β ᾿ γωσά ἣν 

Γαδάταν δὲ καὶ Γωβρύαν ε;κ- 7 

ἀν-- 
Ν 

και 
“ μὴ Ν ξ ΄ » Ἂ Ν »" ΨΥ ΥΣ 

ὅστις εἰχε τῶς ἑπομένας ἀγέλας, καὶ βοῦς καὶ Ἱπτ 
Ψ ξ 27 “4 ἊΣ 3 "4 

ποὺς εἶπε τούτω καὶ ὥλλὼ τρόβατω πολλὼ ελαύνειν, 

Ἱμη0 φια5 ἼΠΕΥῚ 1 {έτη φωίφιρ ἐα ῥαγήϊοη- 
“[ο ποριῤῖαπί, νετίῖς (απηθγαγίὰ5. ΜΙΠΙ 
Ἰοοὶ Γδητεπεῖα ἀσδῖα δἰ πηηαπη πιᾶ- 
Ὡεῖ ρτορίεγ νεγῦα, αυδηαθϑη ἀε Ογτὶ 

ΟΟΟΏΠΠΙΟ σοηῆας εἰϊάτη εχ οδρ. ἰν. 
νν4ξ 8.3.5, 

2. ἑώρακε] ΑἸτοτῇ, ἑωράκει. ἀεϊηἧς 
᾿Αβραδάτων τὸ τὴν εχ ῬΏ11ε]. πε], 

εἰ Ζοῃδτα ἀεάϊι Ζειπε. 
4. ἐνϑδάδε το) αμεϊξ, εἰ ΑἸτοτῇ, ἐν- 

ϑάδε σοι. 
5: αὐτοῦ ὀρύττειν] ΑἸτοτ, αὐτοῦ φα- 

σιν ὀρύττων. 

6. ἀκούσας} ΑἸτοτέ. δὲ ἀείησερς δά- 
.. ἀἰε, σοηῖγα ἄρα οταϊῆο ἔπαισεν, 

". καὶ ἄλλα] Τιρτὶ Οαῦγ. Ῥῃιεῖ. 
Βτοάθι. (σαεῖ. καὶ ἅμα. ἀδίπάδ ἐλαύ- 
νειν τσολλὰ Αἰτογῇ, ΨΝα]ρο ροῦ ἥσσους 

᾿Ἰποϊάαπί, ησυαῇ ὠγόλωι ἤἥπι πλϊπογὶς 
ΡΕοοτίβ, εἴ εαὰοβ. Ὀονείαας δχοὶα- 
ἀαηῖ: νεγαπὶ [πὶ ΟΥαΓ τηδκίγηᾶ 
ἀϊββου!τας ἐκ νει ὥλλα τορόβατα, 
48 ΒΕη5 Ρεσοτὶβ ἃὉ 664}3, ὈΟθυ 5. 
εἴ εο, συ]ὰ5 ὠγέλωιε ἀϊσυπίυν {ταὶ 
εχετοίσατα, αἀϊνογίαγη ἤσηίβοδτε νἱὶ- 
ἀεηίαγ, ἴῃ Μεγμοτδθ, ᾿ἰ. 9, 7. ἀγέ- 
λας ἱστάναι οἱ νοριεῖς ἀϊοιπίωτγ ; φαὶ 
Γαπὶ ρτερεβ ονίαση, Ψέγοτῃ ὠγελαίας 
ἵππους εἴίατη Χοπορῃοη ἀϊκίς; εἴ 
σαῦρος ἐτιμάγελος ποΐαΒ «ἢ. Θυὶ 

ΕΦ642 
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ὅπῃ ἂν αὐτὸν τυνϑάνηται ὄγτω, ὡς ἐπισφαγείη τῷ. εἰεθιᾷ 

δύφε. ; 

Ἐπεὶ δὲ εἶδε τὴ Τὴν γυναίων χαμαὶ καϑημόνην. καὶ τὰν 

νεχρὸν κείμενον, ἐδώκρυσέ τε ἐπὶ τῷ σάϑει, καὶ εἶπε, 
“ῳ “ 2 ἊΝ Ν Ν ἈΝ" “7 ΝΕ 9 ἜΣΟΣΝ 

Φῷευ, ὦ ἀγωϑὴ καὶ ταιστὴ ψυχὴ, οἴχη δὴ ἀπολίπῶν 
ς ἴω Ν « 5 -" “.ὐῆς ε “ “Ὁ 

ἡμᾶς ; καὶ ὥμω ἐδεξιοῦτο αὐτὸν, καὶ ἡ χεὶρ τοῦ νέκρου 
᾿ “5 ᾿ 3 ΄ | ἊΝ ΣΑΣ ΝΣ »" Σ» 

επηκολούΖησεν᾽ ὠπεκέκοπτο χω: κοπίδι ὑπὸ τῶν Αὐ-ι 

Ὁ ἐξ; ἰδὼν, πολὺ ἔτι μᾶλλον ἤλγησε" καὶ ἢ: 

γυνὴ δὲ ἀνωδύρατο, καὶ δεξαμένη τῆν χεῖρα παρὰ τοῦ 

Κύρου ἐφίλησέ τε καὶ πάλιν. ὡς οἷόν τ᾿ ἥν τροσήρμοσε. 
Νοῦν; Ν 27 “5 »" ΤῊ 3 3 ἘΝ 7, 

10 Καὶ εἰπε, καὶ τὠλλῶ τοι, ὦ Κυρε, οὕτως ἔχει ὥλλώ τὶ 

δὲ; σε ὁρῶν ; Καὶ ταῦτ᾽, ἔφη, οἶδ᾽, ὅτι δὲ ἐμὲ οὐχ, ἥκι-- 

στῳ ἔπαϑεν, ἴσως δὲ καὶ διὰ σὲ, ὦ Κῦρε, οὐδὲν ἡπτον. 

Ἐγώ τε γὰρ ἡ μωρὼ τολλὸ διεκελευόμην αὐτῷ οὕτω 

ποιεῖν, ὅπως σοι Φόα ἄξιος λόγου Φανείη" αὐτός τε οἱδ᾽ 

ὅτι οὗτος οὐ τοῦτο ἐνενόει, ὅ τι τσείσοιτο, ἀλλὼ τί ἂν πποιήσως 

Ἰεδιοηθπὶ ὥμα ρτο ἄλλα ἱπάπχεταπῖ, 
ἀϊβηου]ταίεπι Ἰοοὶ επηῆς νιάεπιυτ : 
γνογαπα δα πηαϊδτίοης ΠΙὮ1] ργοβοϊῖατ. 
Ἰριτατν ἀϊδιπέϊλοηε πγαῖαῖα Ἰοσο 80ο- 
ταῆτὶ Τὰ σσατγετα οοηδίαϑβ [πὶ ; δας 
οὐυταϊοτεῖη βδτεραπὶ Ἰαῦεῖ ῥτρεῖε ε- 
αυο98 εἴ ὕονεα5 τεϊᾳὰα εἰἰὰτπὶ αυδάγι- 
Ρεάϊα τηᾶρῆο παπιετο δάάμσοετε. 

ταυνλάνηται) ΑἸτογβηα5. οὐτὴ Βα- 
ἀεηῇ πυνϑάνωνται. Ἐχ Ουεὶξ, ὅπῃ 
᾿- ὅσοι ἀαξϊαπὶ εἢ, 

8. ἐδάκρυσέ τε] ΑἸτοτί. στε ὁγαϊεῖε : 
ἀείμας ναϊξαῖϊαπὶ ἃηῖα Ζευηὶαπὶ 
ἀποκέκοπσσο σοτγεξϊατα οἷ εχ σε], 
ἐσεχέκοπσαι ΑἸτοτῇ, ροῆεα ὑπὸ σῷ Αἰ- 
γυπαίων Ἰ᾿ίθεγ Βυάδηῇβ ; ἴῃ Αἰτοτῇ, 
εξ εἴίαπὶ σῷ [εὰ ἴῃ ἤπε νεγίαϑ : ἂϊ 
δάδο εχίγεπηᾶ ᾿ἰτοτα ἕλος δογααὶ ρο- 
ταστίξ. 

9. γυνὴ δὲ] Μαῖε Οαεϊῇ, γυνὴ δή. 
ἀεϊηάς νυϊραταπι δεξαμένη δὴ τσαρὰ 
σοῦ Κύρου ἰφίλησέ σε τὴν χεῖρα, καὶ 

τσάλιν. εχ ΑἸτοιῆπο οοττγοχὶ, 
τεῖγα πὶ εἰ Ποτηάαπιὶ Χεπορῆοη ἴρε- 
Φχασυϊατη πίη ὙγεΙΚΙΙ ρτεθθαϊτ, 
αἵ, ἢ τὸ νετα ἢῖ, πηδ}]εῖ ἔεσγε ἢ] το 
Ῥτϑθιθστη ἴδ τὴ : Πη Βέξϊα, ποη τηᾶρὶρ 

« ἐριϊςίτος Βέιατι εἴς ςεηΐεῖ, αὐδην τὶ 

ΟΡετΟβ. τταοϊάεῖ, 

ΝΙΊτΩΙ9 

ἴῃ τῇραίτο Μεάθβα σοτᾶπὶ φϑορυΐο 
Θυϊά, ρῥγϑοοσ, ἢ- 

ταῖϊς οαΐα5 πος Αὐταάαίεξε οατὰ ἔδεϊ- 
ποῖα Μεάεθ παδεῖ, ηὰο ροίῆι δηϊ- 
ταῦβ ἰεηΐα ΠοηεΙΙ ᾿πηθαϊα5 ἐχῃοιτεί- 
ΘΟ 

1ο. οἶδ᾽ ὅτ:] Ἑαά, τγ. 
ἴαπῖ, 
Ἰυϊτ. 

οὕπω ταοιεῖν)] ΨοςδΌυ] πὶ οὕσω Ἑάά. 
Θίερῃ. εἰ ΤΠ εσηο!]. αἰϊετοο ἀρροῆϊο 
Γαϊρεοξϊατη ἐεσεγαηΐ, εἴ ρίδης υἱ οχ 
ΤΌΠΟ] ο παίαπι ἀάτηπᾶν! Ζεαπα. Εὰ- 
ΟἸΪΘ επὶπὶ εἴ εἰερδηῖεγ ᾿η{6}}1ρὶ Ροῆς. 
Θυξε γαῖῖο ογι ἰσδ πὶ ἀτίεπη ἐχεγοεπαϊὶ 
εἰ εἰεραηταβ. {οτὶ ρτογατα βγθοογυ πὴ 
ἱπνειραηάϊ τὶ ρἰαπε τ ἀϊσα]α (ε πλ-- 
Ῥεγ ἴῃ Ζευπηῖο εἴ αυϊθυίάδτη 8}}}5 ποὸ- 
Πτγατατη νἱγογαπὶ ἀοξϊοταπι νῖ!ἃ εἴϊ. 

οἶδα οτηϊῖ- 
Βιοάδθις οἶδα, ἔφη, ΤΟΥ] γος 

ΠΕρο οὕτω, ἢ αρεῆεῖ, ταπίορεῖς ἀεῇ- ἢ 
ἀετάτοπι, αἱ ῤτὰ νὶ. 3, 18. Ἰοσα πη 
Γαἱρεξζα τι Παθιιεγί τη, αὉϊ οτα!ο ὁΐο 
σώ εἰὰλ : ἐποίουν ὡς ἂν ἀσφαλέστασα εἰ- 
δείην. : : 

λόγου φανείη) ΑἸΙτοτΕ, ἄξιος γενήσοιτο 
Παῦεῖ, ἴῃ 4ὰ0 γενήσεται Ἰαἴεῖ, 

ὅδ᾽ σι «σείσοισο}] ΑἸιοτγῖ, τί ἐσοίσειτο. 
γυϊξαίαπλ πρριήσοισφ αχ ἰἰἴῦτο ῬὨ]]ε]. 
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Υ ᾿ Ν ΝΝ 5: ᾽ “Ν Δ, ὦ 
σὸι χαρισοίτο. Καὶ γαᾶρ ουν, εφη, αὐτος μὲν οαἰμμεμπτῶως 

᾽ ἃ «ὁ πο »“΄ 7 

τετελεύτηκεν, ἐγὼ δὲ, ἡ τσαροκελευομένη, ζώσω παρακά- 
ε Ξ- Ἢ  α ει ᾿ 

ϑημαι. Καὶ ὁ Κυρος χρόνον μὲν τινῷ σιωπή κατεδώ- 11 
7 ᾿Ὶ » ΄ 3 “- Ν Ν 

κρυσεν, ἐπειτῶ δὲ ἐφϑ ἐγξατο" Αλλ᾽ οὗτος μεν δὰ, 
δ, Ὁ 53) Ν ͵ὔ ων Β “Ὁ Ἂς ᾿ς ω 

γύνωι, ἔχει τὸ κώλλιστον τελος᾽ γικὼν γαρ τετελεύτηκε 
]ςει Ἀ »"-- »“Σ’ΖΨἜ Ε. ͵7͵ Ν᾿ » τοχβϑ 

σὺ δὲ λαβοῶσα τοῖσδε ἐπικόσμει αὐτὸν τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ 
“»“ ΝΣ ὁ ᾿ ε “ἢ Ν-: δον 

(παρῆν δὲ ὁ Γωβρύας καὶ ὁ Γαδάτας πολὺν καὶ κωλὸν 
τ " ἣν » Ξ: 7] "» . 95 ἊΛλ Ἂς 

"κόσμον φέροντες) ἔπειτω δὲ, ἔφη, ἰσϑι, ὅτι οὐδὲ τὼ 
"7 7 Π] 9 Ν ᾿Ἷ .““ ΄ 

ὥλλώ ἄτιμος ἔστωι, ἀλλὼ καὶ τὸ μνήμῷ πολλοὶ χώ- 
᾿ 9 ε » ᾽ ͵ 34. ΡΥ Α τον .. Ἃ. 

σουσὶν ἀξίως ὑμῶν, καὶ ἐπισφαγήσετωι αὐτῳ, ὅσω εἰκὸς 
᾽ Σ »“» , Ν 2 5» 9 Ἷ 3 Ε 

ἀνδρὶ ὠγώθῳ. Καὶ σὺ δὲ, ἔφη, οὐκ ἔρημος ἐσή, ὧλλ 
ἌΥΨ, ῃ “ ἢ » “Ὁ 
ἐγώ σε καὶ σωφροσύνης ἐνεκῶ καὶ τώσήης ἀρετῆς καὶ 

"7 ͵, ᾽ὔ δ « 9 »"» . 3 

. τὠλλῷ τιμήσω, καὶ συστήσω, ὁστίς ὠὡποκομίει σε, ὅποι 
Χ . Ὁ ἜΣ ἃ ΄,ὕ " ΄ ἈΝ ἫΝ : 7 
ὧν αὑτῇ εϑ᾿ ἐλης" μόνον, εῷη, δήλωσον, πρὸς οντιγῷ χρή- 

ᾧις κομισθῆναι. Καὶ ἡ Παάνϑειω εἶπεν, ᾿Αλλὰ ϑάῤῥει, 

ἔφη, ὦ Κῦρε, οὐ μή σε κρύψω, πρὸς ὅντινώ [βούλομαι 

ἀφικέσθαι. 
Ν Ν »ὋἢὋΡ’ ᾽ Ν » ͵7 7 ᾽ 

μκὲν δ τῶυτῶ εἰπὼν ὡτΎῆξειί, κωτορκτειθὼν 7» 1ἘῈ 

»ὋἪ7 οὐὙΣε. Ν -»“" ΑΝ »ὕ ε) } 

γυναίκω, οἱου ἀνδρὸς στεροιτο, καὶ τὸν ἄνδρω, οίων γυ- 
"»"-Ὁ : Ἁ ἔνα. τ 

γαϊίκὼ καταλιπὼν οὐκέτ ὄψνοιτο. Ἡ δὲ γυνὴ τοὺς μὲν 
» 7ὔ' β» ἡ χῇ ΣΙ εν χ ΕΝ 3) Ψ Ξ Ν 

ευνούχους ἐκέλευσεν ὡποστηναι" εὡς ὧν, εῷη, τόνδε ἔγω 

ὀδύρωμαι, ὡς βούλομαι" τῇ δὲ τροῷῳ εἶπε παρα μένειν, 

σαῦτ. Βαδεηῇ, Οαεῖ, τεξῖε 14 πὶ σοῦ- 
τεχὶς ΗἩαυςοϊηίοη. τσήσοιτο ΒοάΪ. 

" τυοιήσας σοι) τὰ Ουεῖῖ, ναΐσο σοι 
ποιήσας. ἰξηα.Εη5 χαρίσοιτο εχ Μὰ ητ|- 
8, Ουεὶξ, εἰ Ζοπϑτῖᾶ ἃ Ζευηῖο ἀμ- 
ἔϊαπὶ εἰ : ἀπταα τὰ χαρίσαιτο τονο- 
οανῖς εἶκε. 

τσαρακελευομένη)] ΑἸ Χεπορθοη ἀ6- 
ἀϊ τοαρακελευσαμεένη ὃ 
Ἢ, ὁ Γωβρύας) Αττσαϊ πῃ εχ ΟὉΕἸΕ, 
τεᾶιταϊς Ζευμε: εὰ Οοάεχ Γοβρίας 
ἄδι. ἀειπάς ἴσϑι ὡς οὐδέ. 

ἀξίως ὑμῶν] [τ4 οσὰυπὶ Βυάεηῆ ΑἸ- 
οι. ἡμῶν Εἀά, ὑγ, ΡῃΠΠεὶ. σας}, 

Ἐπ᾿ ὠποκομιεῖ] Ουεϊξ, ὠὡποκομίσει. 
Τυητίπα ὠποκορεῖ. 

δήλωσον] [10ῈΓ ῬΒΠΕΙΡΗΙ, Ουεϊῇ. 
Βυά, ΑἸτοτῇ, δήλωκον τρὸς ἐμὲ, τυρὸς 

ὅνφσινα. ΑἸτοτέ, ΡὈγεβίογεα ὅντινα ἄν χρή- 
δεις. 

13. σίου ὠνδρὸς στεροῖτο) ΠΥ 1:1. 

λογιζόμενος, τεριΐδης ναὶ ἤτη}]ε νεῖ- 
απ. [Γίθεγ ΑἸἰτογῆηπιβ νοῦ οἵου---’ 
οἵαν γυναῖκα οτηϊῇτ, εἴ ρο καταλιπὼν 
ἴἸηΓεγία τα Παδεὶ καὶ ὅν. 

ἔφη, τόνδε ἐγὼ] ΑἸιοτῖ, ἐγὼ, ἔφη, 
σόνδε. ἀεῖπάς αὐτὴν καὶ τὸν ἄνδρα, 

τροφῷ) Νιαϊτίσεπι Ποπογαίδτα ἃ τρο- 

ἢ 
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καὶ ἐπέταξεν αὐτῆ, ἐπειδὼν ὠποϑάνη, περικωλύψωι αὐ- 

14 τήν τε καὶ τὸν ἄνδρα ἐν ἐὴ ἱματίῳ. Ἢ δὲ τροφὸς πολ: 
λὼ ἱκετεύουσα,, μὴ ποιεῖν τοῦτο, ἐπεὶ οὐδὲν ἤνυε καὶ χω-᾿ 

λεπωίΐνουσων ἑώρω, ἐκώϑητο κλαίουσα. ἫἪ δὲ ἀκινώκην' 

“πώλαι παρεσκευασμένον σπωσωμένη σφάττει ἑαυτὴν, 

καὶ ἐπιϑέσωα ἐπὶ τὼ στέρνω τοῦ ἀνδρὸς τὴν ἑαυτῆς 

κεφαλὴν ἀπέθνησκεν. Ἢ δὲ τροφὸς ἀνωλοφύρωτό τε 

καὶ περιεκώλυπτεν ὥμῷφω, ὥσπερ ἡ Πάνϑειω ἐπέστειλεν. 

16 Ὁ δὲ Κῦρος, ὡς ἤσϑετο τὸ ἔργον τῆς γυναικὸς, ἐκπλω- 

γεὶς ἰετῶι, εἴ τι δύναιτο βοηϑησαι. Οἱ δὲ εὐνοῦχοι, 

ἰδόντες τὸ γεγενημένον, τρεῖς ὄντες, σπασώμενοι κοὐπεῖνοι 

τοὺς ἀκινώκας, ὠποσφάττονται, οὗπερ ἔταξεν αὐτοὺς, 

Ἰ6έστηκότες. Ὁ δὲ Κῦρος, ὡς ἐπλησίασε τῷ πώϑει, 

ἀγασϑείς τε τὴν γυναϊκω καὶ κατολοφυρώμενος ἀπήει" 

καὶ τούτων μὲν ἥ εἰκὸς ἐπεμελήθη, ὡς τύχοιεν πάντων 

τῶν καλῶν, καὶ τὸ μνῆμα ὑπερμέγεθες ἐχώσθϑη, ὡς 

17 ῴασι. 

φίμῳ (τἰδαϊε Χεοπὺπορῆοη διατὶ. δ Χ 
Οτϑοσούαηὶ πιουϊθὰβ ; αυλπαυδιη 
γνειῖκε ε σεπεί χχχν. ὃ. Του ΠῚ 
Ἐερεσοθα τροφὸν ἴῃ Πποηοῖς α 8 ἢ- 
ΤΩΙ ἀοσδγα σοηδίαΓ, 

14. ἤνυε] ΟΌὉ Αττοϊίπηαπι ἤνυσε οὐ Γῇ 
Ζεαηῖο τϑροίαϊι ν εῖῆςε, 

τοωρ:σκευασμένον)] τὰ εχ ΑἸτοτῇπο 
νυ]ραϊα πὶ τυαρεσκευασμένη ΠΟΙΤΕΧΙ Εἴ 
᾿πιουροῖαν! δἀάϊτο σπασαμένη. Τὰ πι|- 
πᾶ, [Πηρτ. ΘΙΈρΡἢ. 2. τραρασκευασα μένη 
ἄδηες. 

σοῦ ἀνδρὸ:] Ηΐεοο νεῖῦα σαεῖῇ. ροῖ 
κεφαλὴν τεροηΐί. 

ἐπέστειλεν) [τὶ Βτοίδεὶ ἐπέσεχεν. 
Μοϊαῖς ἐσέταχεν ἄατε. ΨΝαυϊδαίατη εχ 
ΛΙιογῆηο ΠἰΌτο οογγεχὶ ἐπέστελλεν. 

15. σα Βυάοηηβ εἰ ΑἸτοτῇ, ἤεσο, 
τό. ἐχώσϑη, ὡς φασι.) Ἠΐ5. νεγὶ5 

νΌ]ρο σοποϊυάϊίαγ σαραΐ ; νεγὰ 1} ἵε- 
ξχϊοπεπὶ μᾶπο δἰϊεπαση ἰῃ Ἰοσυ ΠῚ 
δ Πδίαγῃ ἔα ἴδ, εἰ ργοεάθγε ἀςθε- 
τε, Ὡοὴ ἔεᾳαϊ! ρΡοῆ εαπὶ, αὰ8 πμησ 
{εαυϊταγ, ἐρτερα οἷ ὙΝ ΕἸΚΙῚ σοη]6- 
ἔϊαια. 

»Σ» Ὸ- ΄ »οἌῚ »“Ἅο-Ζ8ἍκἍ »"ν 9 τλ ' 

Καὶ γὺν τὸ μνήμώ μέχρι τοῦ γὺν τῶν εὐνούχων" 

17. Καὶ νῦν] Οπιηος ἱπίεγργείεβ ἴπ 
εο σοηΐξηπιυπέ, υὐ νετῦα {εαμυεητϊὶα 
μέχοι τοῦ νῦν νιτϊοίᾳ εΠ6 σεπίεδης : 
πες Ἰυαναΐῖ πιᾶρποόρετγο, ασυοα Βιυάξη- 
ἢς ἰδεγ εἰ ΔἸιοτῖ, νετῦα σοῦ νῦν οτηϊῖ- 
τὰαπῖ, Μὲ] μέχρι τοῦ νῦν σατη Ζειπίθ 
οπῖτία, ἰαπηδη πηαπεδὶς πάρα αἰΠ- 
οαϊία9. Θυϊὰ επὶπὶ" ροὲ ἔαέϊαπι 
τηεπιοηετ. τ] ἴῃ Ποπούεῖη ἂ- 
Ὀταάαϊθθ τῇδ] εἴ ὈΧΟΙΙΒ Εχοι(βτὶ, 
Τα το ἀς ττγαάϊτίοπε ἰοαυαϊας Χαπος- 
Ῥῇοη, 408. ἴᾳο ϑινο οὈτπεθαΐ ἀδ τὰ-- 
Τ]Ὸ ἴῃ Πποπούδπι {γί τα δὐπαςοῃο- 
ΤΠ δχοϊϊαίο, Θυΐϊη ρῥτίὰβ. πιεπιο-. 
ταῖς ἀεσεδαῖΐ, εεαται δογυτη γαῖὶοπε ΠῚ 
ἔα ΠῸ τὰπὶ ΠαὈϊίατι, εἴ ἴῃ Ποποτγεῦὶ 
{π᾿ πῇ ΘΠ ΟΠ ΟΓΌ ΠῚ {ΓῈ5 Τὰ ΠῚ Ὰ]Ὸ 5. Π|1- 
ΠΟΓῸ5 [α1ΠῸ εχοϊίαίος : δ! 6 οπηηὶ- 
Ῥὰ5 ᾿πηροῆίας σο] απηηᾶ5 πουηϊ πᾶ τηᾶ- 
ΤΓῚ δἰ ἀχοῦῖβ. {τε νεΥῸ ἰπίεγιογες 6- 
ἴποῈρ5 ροῇίαβ {τὰ τη δυπαοῃογαπι 
ποίῃϊηᾶ δΐ πηεπηοτίαπιὶ (ἐγναδ. [πὸ 
ΤΕ 4115 νεγθογαπι καὶ νῦν-τμέχρι ποῦ 
νῦν (οτία ἰαΐες τηεηίὶο {τα  ἰοηὶς νοΐ: 
ΠΟΠΊΪηἶ5, φυοὰ εχ δηιίᾳαϊίαῖς ἴα- 
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κεχώσϑαι λέγεται" καὶ ἐπὶ μὲν τὴ ἄνω στήλη τοῦ ἀν- 

δρὸς καὶ τῆς γυναικὸς ἐπιγεγράφϑαι φασὶ τὼ ὀνόματω, 

Σύρια γράμμωτω" κάτω δὲ εἶναι τρεῖς λέγουσι στήλως, 

καὶ ἐπιγεγράῷφϑαι, ΣΚΗΠΤΟΥΧΩΝ. 

ΟΡ. τῦῦ. 
Χ 7) ε »᾿" » 

ἘΚ δὲ τούτου στασιώζοντες οἱ Καρες καὶ στολεμουντες Οατατα οοπ- 
ἧς τως ΄ “ Ν ΕΡ̓Ῥ 5 Ἂὦ Ὁ Ἔν ττονεγῇδς 

πρὸς ἀλλήλους, ὦτε τῶς οἰκήσεις ἔχοντες ἐν ἐχύροις χώ- «}}1ς 
σοτηροπὶξ , « ͵7 » »οε »" ε Ν “ὦ΄ἷ ΕῚ 

βίοις, ἑκώτεροι ἐπεκωλουντο τὸν Κυρον. Ὁ δὲ Κυρος αὖ- Αἀυῇυς. 
Ν Χ ον ἢ » 7 »ν 3 -“ Ἂς 

τὸς μὲν μένων εν Σάρδεσι μηήχωνὼς ἐποιεῖτο Καὶ κριοὺς, 
« »"ὋΣ Ν μ ἐ .Νς γ᾿ 9 2 

ὡς τῶν μὴ πειϑομένων κατερείψνων τὼ τείχη, ᾿Αδούσιον 
᾿ », ΄ 3 2 "» 3, 3 ᾽ 

δὲ, ὥνδρω Πέρσην, καὶ τἄλλα οὐκ ὠφρονω οὐδ᾽ ἀπόλε- 
Ν 7 Ν 32) δ 5. δ Ν Ἂ 7 

μον, καὶ πάνυ δὴ εὔχωριν, πέμπει ἐπὶ τήν ἹΚωρίων, στρώ- 
Ζ Χ 7 β 7 

τευμώ δούς" καὶ Κίλικες δὲ καὶ Κύπριοι πάνυ προϑύ- 
δ υὖν ΄, ἢ φὴς δι» ἐὼν ἃ 

μὼς αὐτῳ συνεστράτευσαν. Ὧν ἐνεκῶ οὐδ ἔπεμψε: 
΄ ΄ ͵ Ε Ἃ 7) 7 

“πώποτε Περσήν σωτρωπήν οὔτε Κιλίκων οὔτε Κυπρίων, 
ΕῚ ἡ δι.) Ὁ τοὺς Ἂς. ͵ 7 Ν 

ωλλ ἤρκουν ὠὐυτῷ ἄει οἱ ἐπ χωριοι βασιλεύοντες" δασμὸν 

Ἅ5 ᾿ " 7 δ κδ οἷ ΄ ἌΠ2 

μῶνττοι ἐλώμβανε, καὶ στρωτείως, ὁπότε δέοιτο, ἐπήγγελ- 
᾽ -“. ε Ν 9 .ν ͵ 3 5 ἶ 

λὲν αὐτοῖς. Ὁ δὲ ᾿Αδούσιος ἄγων τὸ στρώτευμο ἐπὶ τὴν 8 
κε » ΕῚ 5 κ, ΄"ο-ὉὋ ΄"“Ἵ“Ἵ ῸὉἋὩ 

Καρίαν ἤλϑε, καὶ ἀπ᾽ ὠμφοτέρων τῶν Καρὼν παρησῶν 

Ῥετῆες ἤφίεγας πιοπιπιεπηίο : ἀεπάε μὲν μένων. ἃπάδ μὲν Δα[οἱν!, Ρ 
Γεαυεῦδτυτ ἀς τὰ πηυϊο 1η0 νε] ἰεγρα- 
ΤΪΠΟ {τἰ5 δα πυ ἢἷς Ἐχοϊίαίο : καὶ 
τῶν εὐνούχων μνῆμα κεχῶσϑαι λέγεται" 
καὶ ἐπὶ μὲν τῇ ἄνω στήλῃ. ἴα ((Ἰ]ΠΠσεΐ 
ἀϊοϊταγ σο] απλπα πια]οτγὶ τὰ πη ὰ]οὸ ᾿πι- 
Ῥοῆτα : ̓ηΐγαὰ ἤσπο ΠΊΪΠΟΥ δυπυοῆο- 
Τασπη τὰ τη αἷιι5 σου] πᾶ πῇ Οα ΠῚ ΠΟΙ ϊ- 
πΙΌας5 εογυστῃ ΠἸπεῦαξ, 

Σύρια)] Ουε]ῇ, Σύρεια. ἀεϊπἦς καὶ 
τῶν δὲ εἶναι σρεῖς στήλας λέγουσι. 

σκηπτούχων) ἔχ [ἰῦτο Βτγοάξοὶ ργο- 
Ὀαπὶς Μυτεῖο ϑίερμαπαβ εὐνούχων τα- 
σερὶς. [εοποῖΐαν!5. πηοησὶ Ὠοαϊεημπ6 
εὐαηυοπος βυπεοεὶ Τυγοίοὶ εἢδ νεγα 
σκηπτούχους, [(᾿ερίτρετοθ, Εοάεπι 
ποίηϊηθ υὐἱαγ ᾿ηΐγα ὙΠ. 1), 38. ὙΠ]. 

Δ 15. : . 
1. ὁ δὲ Κῦρος] Ὁ δ᾽ αὖ Κῦρος αὐτὸς 

καπερείψψων) ὰ Βυάεηῇς 116 εγ : 
καωταρίψψων ΑἸτζοτῆπα5. νυϊραίωτη ἢ πι- 
Ρἰεχ νεγθαστη ἐρείψψων νΘΥθοσ, αἴ Ἔχίγα 
Ροείδτιπη οαγπη 8 ΓΈΡΟΙ ΔΙῸΓ, 

᾿Αδούσιον] [14 οατῃ Βαάεπῇ ΑἸτοτῇ, 
εἴ τηΐτα νὴ]. 6, 7. σπεῖῇ, απὸ Ηαὰῖ- 
ΟὨϊπΙ ΟΠ τη οταὶ Καδούσιον, Ἡετοαοτὶ 
αἰηξηίατη ἱ. 162 --ο177. δηποῖίαν!ε 
Ζεαπθ. Οδγὰπὶ τὰς ΟὈἰ(εγ δ σιὶ Χα- 
ὩΟΡΠΟΩ ς ἢ60 ΠΠΡ᾽ 1 ΠΔ ΠΟΠΊΪη8 ΡΟΠ6- 
ΤῈ, 84 τεπῇ ρεγίϊμεγα Ἔχ Ππτηδῦδῖ. 

συνεσσράτευσαν) ΑἸτοτῆπι ἰδ 6τ σὺν» 
ἐστρατεύσαντο ἀαῖ, ἀεῖπάεδ ἔπεμψε στα 
Ουεϊῖ. ρτο νυ] ξαῦῖ ἔσεμσε. 

2. Κιλίκων) ΑἸτογῆπαβ Ἰοσυτη ρτὶ5 
ΟΥΕΠῚ ΟΥΡΓΙ5. ἀαΐ, ἀεϊπάθ στρατιᾶς 
Ῥτθοίετί, ' 

3. ἀπ᾿ ὠμφοτίρων] ΑἸιοχῖ, ὠσὸ Ομ 

Ε64 
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Ἂ. Ξ.Ν -“ “ » ᾽ ἃς ἷ τ ε΄... κα 

στρὸς αὐτὸν, ἑτοίμιοι ὄντες δέχεσϑαι. εἰς τῶ τείχη, ἐπὶ 
“᾿ »" Ε ε ΝΕ ΕῚ 7 τες "ὰ 

κακῷ τῶν ἀντιστωσιωζόντων. Ο δὲ ᾿Αδούσιος πρὸς ἀμ- 
΄ Ἂς ΝΣ 7 9 ὝΕΣ ᾽." 

Φοτέρους ταυτὼ ἐποίει" δικαιότερά τε ἔφη λέγειν τούτους, 
« “( ὑδι “ »" “ Ἐς βὰς γ 

οποτεροίς διωλέγοιτο, λωϑεῖν τε εῷη δέν τοὺς ἐνωντίους, 
τς » « ἃς «“ Ἀ » ΕἸ 

Φίλους σῷας γενομένους, ὡς δὴ οὕτως ἂν μᾶλλον ἐπι- 
Ν 3 397 

Πιστὰ δὲ ἠξίου 
΄ Ἔ Ν ἴω 5 5 ΤΩ ΄ γενέσθαι, καὶ τοὺς μὲν Κᾶρας ὀμόσαι ἀδόλως τε δέξα- 

9 Ν 7 -Ὁ ἈΝ ἣν. χτς “-“ » Ἃ Ἂν 

σίλωι εἰς τῷ τείχη σῷῴῷως, καὶ ἐπ ὐγωκ᾽ῶ του Κύρου καὶ 
»“Ὗ Ἔρος δος 5 Ἂ Ζ. 5» 3. 9. 5 

Περσῶν" αὐτὸς δὲ ὀμόσωι ϑέλειν ἀδόλως ἰένωι εἰς τὼ 
“ ΝΎ τ δ τ -“ ΄ο ΄ 

Α τείχη, κοὶ ἐπ ὠγωϊϑῷ τῶν δεχομένων. 

᾿ 9 ͵“΄ », » 

πεσὼν ἀπαρασκεύοις τοῖς ἐναντίοις. 

Ταῦτω δὲ ποιῆ-- 

σας, ὠμφοτέροις λώϑρω ἑκατέρων νύκτω συνέθετο τὴν 
αὐτὴν, καὶ ἐν ταύτη εἰσήλϑεν εἰς τὼ τείχη, καὶ παρέ- 

λωβε τὼ ἐρύματω ὠμῴφοτέρω. Ἅμα δὲ τῇ ἡμέρῳ 

καθεζόμενος εἰς τὸ μέσον σὺν τῇ στρατιᾷ, ἐκάλεσεν 

ἑκατέρων τοὺς ἐπικαιρίους. Οἱ δὲ, ἰδόντες ἀλλήλους, 

5ἡχϑέσθησαν, νομίζοντες ἐξηπατήσθωι ὠμῷφότερο. Ὁ 

μέντοι ᾿Αδούσιος ἔλεξε τοιώδε' Ἐγὼ ὑμῖν, ὦ ἄνδρες, 

ὥμοσω ἀδόλως εἰσιένωι εἰς τὰ τείχη, καὶ ἐπ᾿ ὠγωϑθῶ τῶν 

δεχομένων. Εἴπερ οὖν ὠπολῶ ὁποτέρους ὑμῶν, νομίζω 

ἐπὶ κακῷ εἰσεληλυϑένωι Καρῶν' ἣν δὲ εἰρήνην ὑμῖν ποιή- 

σω καὶ ἀσφάλειαν ἐργάζεσθαι ὠμφοτέροις τὴν γῆν, νο- 
μίζ ὑμῖν ἐπ᾿ ἀγαθῷ παρέϊνωι. Νὺν δὲ χρὴ ὠπὸ τησδὲ 

ἤιε; ἀεϊηάε σὰ αὐτὰ ἐποίει ἀατ. να]ρα- 
τὰπι ταῦτα οὐτὰ (αβαϊίοπε Βιερῃδης5 
Ποττεχίῖζ. 

δικαιότερά σε} ΑἸτοτί, δικαιότερα δὲ, 
ἀεῖϊπάς λαϑεῖν τ᾽ ἔφη. 

οὕτως ἄν] Ἐκ ΑἸτοτῇ. ἄν ἀἀάϊάϊ (μᾶ- 
ἀεηίς ΕἸΙ͂ΌΠετο δά Δ  ε]]δγ, 11, Ρ. 274. 
1τ ποῦ ορυ8᾽ ε διερῃδηϊαηᾶ δἰ τογα 
ἐσιπεσῶν. 

σοῦ Κύρου] Τὰ (συε!ῇ. ρήο τῷ Κύρου. 
ΑἸιοτῆπυβ ᾿ἰρετ ἀδὶ εἰς τὰ σείχη καὶ 

, ἀπ᾿ ὠγαϑῷ σφᾶς τοῦ Κύρου. εἰεφαπίϊα5, 
αἰ Ραΐο. ἀεϊηάε εἰσιέναι εἰς τὰ τείχη 

ἄδι ΑἸτοτῇ, 
4. εἰσῆλθεν) Ησοο ἀρίϊὰ5 ναυϊραΐο 

εἰσήλωτο Μαυτεῖο εοἰἰδπῈ νἱα τη εχ Βὲ- 
ἀεηῇ εἰ Αἰϊογῆηο τεοερὶ. ἐεοηο]α- 
νὶι5 εἰσήλασεν πχεοταῖ, αυοὰ Υ εἰΠα- 
8 τεζοορίτ. 

σὺν τῇ στρατιῷ} Ατισυ] πὶ ΟΕ], 
οὐηϊῆϊῖ, στὸ μέσον ΝΥ ΕἴΚε ἱπιεγργειϊαίοσ 
ΔΘΥΜΗΙ ἱπ͵εγ φαβείϊα οἰ μγόδς 1πϊημῖσας 
γ͵ε 1 11771. 

5. ἔλεξε) ΑἸτοτί. δηῖθ ἤος νεῦρα πὶ 
εἰς μέσον ἸηΓετῖς ; ἀεϊηάς ὠμόσα, ὦ ἀν- 
δρες, ἀδόλως. 

Εἴπερ οὖν] ΑἸτοτῇ, εἰ μὲν οὖν τεξιῖυ5, 
αΐ ρΡυΐο. ἰάδπὶ οὐτπὶ Οαεϊξ, ἀεϊπάα 
Νῦν οὖν χρὴ ἀδῖ, αιοά εἴ χηᾶγρο δίερῃ. 
τοῖα, 

" 
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τῆς ἡμέρας ἐπιμίγνυσθ᾽αί τε ὠλλήλοις Φιλικως, ἐργώ- 
; Ξ »“-Ὁ 9 »“ ΄ ͵ 

ᾧσϑαί τε τὴν γὴν ὠδεῶς, διδόνωι τε τέκνω καὶ λωμβά- 
; ξυτο ͵ὕ ΓΝ Ν Ν ον ᾽ »“ 53. - 

γειν πὼρ ὠὡλλήλων᾽ ἥν δὲ τῦαρω ταυτῷ ἐδικεὶν τις ἐπ!- 
» “ »-᾿Ὡ, Ν «ε »“΄ εὐ τὰς χ υμ 

χειρη, τούτοις Κυρὸς τε κῶὶι ἥμεις πολεμίοι ἐσόμεθα. 
͵7ἵ 7 Χ ΕἸ ΄ εἰ »“΄Σ΄73ὄ “ 

Ἔκ τούτου πύλωι μὲν ὠνεωγμένωι ἤσαν τῶν τείχων, ὅ 
᾿ Ν Ἅ τ Ν ψ ΕΎΒΩΝ 7, Ν 

μέσται δὲ αἱ ὁδοὶ τυορευομένων τὰρ φΦλλήλους, μέστοι 
Ἀ ε “ο » ΄ ξ Ν ᾿ »-- 5. δὲν 

δὲ οἱ χώροι ἐργαζομένων εορτως δὲ Χοινὴ γον, εἰρηνής 
Ν Ἂς, ἐν Ἀπ Ψ ,7 ΄ δι 3 Χ ͵ὕ Ἐν 

δὲ καὶ εὐφροσύνης πάντω πλεῶ ἤν. Ἐν δὲ τούτω ἤκον 
ς Ν ᾽ » » » ΄ ἊΝ 

οἱ παρὼ Κύρου, ἐρωτῶντες, εἴ τι στρατιὰς προσδέοιτο, ἢ 
7) ε εἶ ΤΙ Υ ᾽ 7, “ἢ ς »-“» 

μήχωνημνωτων" ὃ δὲ ᾿Αδούσιος οὐπεκρίνουτο, ὁτι Κῶὶ τή 
᾿, ᾽) 5" ͵͵ ἊΣ ὍΣ Ν ε: 

πωρουση ἔχει ὠὡλλώχοσε χρήσϑαι στρωτιφῶ ν κῶωι ὠμῷ 
“ , Ἐν Ν 7 ᾽ - 

ταυτω λεγὼν ὠπήγε τὸ στρατευμώ, φρουροὺς εν ταῖς 
27 ς ᾿ »Ἅ»" ε ,» νν δ, ΕῚ 

ὠκρώω!ις κατωλιπῶν. Οἱ δὲ Καρες ἐκετευον μένειν αὐτόν" 
τ ΕῚ 7 “4 9} Ν Ν »-᾿ 

ἐπεὶ δὲ οὐκ ἡϑελεν, ἔπεμψαν πρὸς τὸν Κυρον, δεόμενοι 
ᾧ ᾽ ͵ ͵ ) 

πέμψαι Αδούσιον σφίσι σατρωπήν. 
ε Ν -᾿-ν » Ρ 3 7 )ὔ , 

Ο δὲ Κυρὸος ἐν τούτῳ ὠπεστώλκει Ὑστάσπαν, στρώ- 8 
97 ᾿ Ν ε 7, Ρῃ Ϊ τευμώ ὥγοντω ἐπὶ Φρυγίων τὴν περὶ Ἑλλήσποντον. ᾿Επεὶ τούμοιετα, 

« ἄοτηαι Ηγ- 
ϑ ἤαίμαϑ. 

7 Ι ε7 »» 7 »" ᾽ 

Ὑστώσπως τροῴχετο, ὁπῶς μώλλον σείϑοιντο τῷ Ὑστώ- 

ἃ" ππ' ε 7 - 7 3 Ν Ἀν ΤΣ κὰ 

δὲ ἧκεν ὁ ᾿Αδούσιος, μετώγειν αὐτὸν ἐκέλευσεν, ἥπερ 

“ ἥ ᾿ 5») 7 ν, « Ν “5 

σπο, ὠκούσωντες ὠλλο στρώτευμιῶ τροσιόν. ΟἹ μεν οὐν9 
.“ ἘΠ- 7 5, ὦ δνι 7 »“ 

Ἑλλήνες οἱ ἐπὶ ωλάττη οἰκοῦντες, ττολλὼ δόντες δώρα, 

τοολέμιο.] Ουεῖξ, τηυϊαίο οτάϊπε 
ἐσόμεϑγα πολέμιοι. 

6. ττάντα ““λέα] ΑἸἰιοτῖ, τὰ τσώντα. 
νοϊαιῖ ἔοτίε ἅπαντα ἄδτε. 

ἡ. Ἔν δὲ σούτῳ] Τίρεγ Βτοάδιὶ ἐσὶ 
τούσῳ. ἀεῖπαε οἱ οὐχί τς ΑἸτοτέ, 

σπρωτιῶς) δ5ϊῖ. ΑἸτοτῇ. σαπὶ Τδοηοἱϊ. 
σπρατείας ΕμΔὰ, ρῥτ. εἴ ἸἰὈτὶ του ριὶ οο- 
ἴετί. ἀεϊπάε καὶ μηχανημάτων τηᾶίξο 
ϑιερῆ. ; 

ἔχει) ἙάΔά, ὑγ. ἐὲ σαεῖῇ, ἔχεν, ααοά 
Οδῇδ!ο οοτγοχιῖ. ἕξει ΑἸτοτῇ. 

φρουροὺς) (δα! ίο φρουρὼς ἀεάϊτ : 
ἀεϊπάε συνέπεροψαν Ταπτπὰ εἴ ΑἸτοτέ, 
ἔπεμψαν ΑἸάϊπα εἰ ϑ:ερῇ. τυροσέπεμ- 
Ψψαν εχ Ουε!ξ, ἀεάϊς Ζεῦπε. ὁ 

᾿ σὸν Κῦρον] ΟἸΕΙ. ἀτιου]α τι οτηϊπί; 

ἀεϊηε δεόμενοι ᾿Αδούσιον σφίσι τπσίμι ψαι 
σατράπην ΑἸτοτῇ, 

8. ὙὝστάσπαν)] Ηυ)]ὰ5. πουη]η]5 ἴεσ- 
τη δ] ΟΠ δ ΠΔ ἤδησ ρμῖὸ Ὕστσώσπης, ἢ, 
ἣν Εχ ΡΠΠΕΙΡΏΙ ᾿δγο ἀθΊᾳπε πγαΐαν!ς 
Ζεαπε : εἰ (εξιίοπε το. ποήγα ἔογγηᾶ 
εἴ ἴῃ ᾿ΙΌγῖβ οὐηηϊθυ8. Ὕστάσσπαᾳ εἰἴ- 
18 πὶ το Χ ΑἸτοτί. 

τσερὶ “Ελλ.} Ματγρὸ ϑιερῇ. Ζοηδτας 
εἰ Ουεῖῇ, ἐσὶ ρῥεθίεγαηι. ΕΠ αὐ 
τηϊποῦ ἀϊσεσαίαγ ῬΏτνοια. Μοχ Αἱ- 
τοτί. δὲ ροία ἐπεὶ ογττεῖτ. 

9. Ἕλληνες] Ἰομεβ πογηΐηας Ηετο- 
ἀοίαβ, οὐ]ὰβ Ἰοσα τη ἀρροίαϊς Οδπλε- 
ταῖῖ5. εΐηςερβ δῶρα διδόντες ΑἸίοτ- 
δηὰβ ᾿ἸΌεΓ. 
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Ε' ζ΄ .“ 3 Ν ΝΝ 7 Α͂ Ν ΄ - 

Ἱεπράξαντο, στε εἰς μὲν τῶ τείχη βαρβάρους μή δέχε- 
Α Ν 3 ΄ Ν 7 ε “, 

σϑαι, δασμὸν δὲ ὠποῷερειν, κωὶ στρατεύειν, ὁποί Κυρος 
ν » ἘΠ ε δ »- »“ δ Υ ἢ 

10 ἐπαγγέλλοι. Ὁ δὲ τῶν Φρυγῶν βασιλεὺς σπαρεσκευώ-- 
ς Ἂ ε ΄ » 3 

ζετο μὲν ὡς καϑέξζων τὰ ἐρυμνὼ, καὶ οὐ πεισόμενος, καὶ 
" σ 2  ὸ 19 ἅν... ΔᾺ ἕξ, νύ 

παρήγγειλεν οὕτως" ἐπεὶ δὲ ἀφίσταντο αὐτοῦ οἱ ὕπαρ- 

χοι, καὶ ἔρημος ἐγίγνετο, τελευτῶν εἰς χεῖρας ἡλϑεν 
ε Υ, Ω ων “͵ ε 

Ὑστάσποι, ἐπὶ τὴ Κύρου δίκη. Καὶ ὁ Ὑστάσπας, κα- 
ἈΝ : -“ ΕΣ 3 τας » Ἂς 3 ἰ 

τώὠλιπῶν ἐν τῶις ὡκρῶίς ἰσχυρῶς Ἱ]ερσων φρουρὰς, οὐγγει 
57 ᾿ς »Σ"Ε:} «ς ἴων »“᾽ ἯΝ ε ΄ 

ὥγων σὺν τόις ἑαυτοῦ καὶ ᾧρυγων πολλοὺς ἱππέως καὶ 
͵7ὕ Χ -» ᾽ .΄ 3 ψ 

τι πελταστάς. Ὁ δὲ Κῦρος ἐπέστελλε ᾿Αδουσίω, συμμί- 
Ν΄ς ε , Ν - αὐ Ἵ “ ς΄: 

ξαντα τρὸς Ὑστάσπαων, τοὺς μὲν ἐλομένους Φρυγων τῷ 
ν΄. Νο »-ο. ε 2 Ας 4 9 ν ἧς: 

σφέτερω, σὺν τοῖς ὅπλοις ἄγειν" τοὺς δι, ἐπιϑυμήσαντας 
»“ ῃ, 3 "ῷ ἘΝ « - ἮΝ «ἡ 

πολεμεῖν, τούτων ὠζϑελομένους τοὺς ἱπποὺυς καὶ τῶ ὁπλῶ, 
7 3, ν Ἄ τ 

σφενδόνως ἔχοντως τσώντας κελεύειν ἐπεσϑ'αι. 
“ Ν. »-Ὁ»ν} ΕἸ ᾿ "“»“᾿ Ν ρ», 5. 

12. Οὗτοι μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίου. Κῦρος δὲ ὡρμᾶτο ἐκ 
ντας σα 7, Ν . Ἔ Ν ἊΣ 
Οἵαίο ο]αῖ- Σάρδεων, Φρουρῶν μεν ΠΕερσικήν κωτωλίσων πολλήν εν 
αὰς {πείας- 
τἰς ριοίεϑυ Σώρθεσι, [Κροῖσον δὲ ἔχων,] ἄγων δὲ πολλὰς ἁμάξας 

Θᾶγάι 5 » Δ, ͵ - ἰ 
ἴῃ ἰίπεις πολλῶν καὶ ταντοδωπῶν χρημώτων. Ἥκε δὲ καὶ ὁ 
ῬὨτυσιθας, » ΄ " τον πα Σὰ  κ ΟΣ ἘΗ ᾿ 

σαρρβάοοί. Κροῖσος, γεγρωμμένω ἔχων ὠκριβως, ὁσώ ἐν ἑκώστη ἥν 
δὺ5, Αταῦ]- δὸς μοι αὶ "δῇ Χ ΕΣ τὰ ͵ Σ ) Θέοννυλι 
βυΐζυε με. Τῇ ἁμάξη" καὶ διδοὺς τῷ Κύρῳ τὰ γράμματα, εἶπε 
Ὶ [Ὁ ἔχις κέ; 5" 9 ἢ »Ὕ ἘΠ "" “ » »"“ὦ»“, 9 

ροίε Βαογ, 1υτῶ, ἔφη, ἔχων, ὦ Κυρε, εἰση τόν τέ σοὶ ὀρθῶς ἀπο- 
ἰοηθπι. 

ἐποφέρειν] Ηηος ἐχ πιατρὶπε Τβοηο]. 
εἰ Ζοῃαΐα οὰπὶ Παυϊομιηίοηο ἀεάϊε 
Ζεαμα ρῦὸ ὑποφέρειν. 801 Π|σεῖ Ὧθοο 
ἕαϊε οοηεῶατα Βυαάθοὶ αὐυέξζοτε 816- 
Ρῇδηο. Οἵ, Ουάςφπαοτρ δα Τ Ποπιδτ 
Μ. Ὁ. τοσ. 

ὅποι} 1ἰὰ Ῥτὸ ὅπη στε, εἐ ΡΠΠΠεὶ. 
Ζεῦπε (οτίρῆπε. 

το. τσαρήγγειλεν)] [τὰ σὰπὶ (ὐαῇαὶ. 
Ουεῖ, ἀεϊηάς ἐπειδὴ ἀφίσταντο ΘὉΕ[, 

ἐπὶ σῇ Κύρου δίκη) Ταπάφηι ἐπὶ ῥοίο- 
,αίονι Ἡνβαίῥα «επί, πὶ ἡμαϊοίμε 
ἐεε βέόηος γνιπ, ἂς νεττῖς Οδπιοτγαᾶ- 
τὶ 5. 

τ1. ὙὝστάσπαν) [τὰ ΡΏΠ]εἸ. Βο,Ι, 
Ουεῖξ, ρῥτο σην. 

τσά:τας κελεύειν] ΑἸτοτῆπας {δηΐς- 
ῬΌΩΙ νερὰ κελ. τσάντας. 

12. Κῦρος δὲ] ΑἸτοτέ. Ὁ δὲ Κῦρος 
ὡρμξτο---σσολλὴν καταλιπών. ἘΕπίαπί 
Ουε!ϊξ, πολλὴν καταλ. 

περσικὴν}] Εχ Ιἴρτο Βτιοάφι οὰπε 
Ζευηῖὶο ποὺ φγία!! νυϊσαῖο τσεζὴν, 
ααοηϊατη εἰἰαπὶ Ηετοάοίυβ. ἱ. 1653. 
ϑάγάεβ σοιῃγηϊ ας παῖγαὶ Ταβάλῳ ἀν- 
δοὶ ἸΤέρσῃ. ἷ 

Κροῖσον δὲ ἔχων] ᾿ε Πἀετατὶ μετ᾽ αὐ- 
σοῦ νεὶ Ππη]Ὲ Γαρρ]επιθαῖατῃ τεέϊα 
νἱάϊε ὙΝεῖ κε : πια]ογεσὰ εἰἰαπὶ ΑἸ - 
οαἰταίετη ἕαοϊς [ραυεη5 κε δὲ καὶ ὃ 
Κροῖσος, αὐᾶτῃ τη π᾿ πγδ [0165 Γοτ] θΕῃ- 
ἀο οὐπὶ ΝΥ εἰΠκίο Κροίσου δὲ ἄγων τοολ- 
λὰς εἰς, Εαυϊάεπι ἀὰπὶ ᾿ἰΌτι Τρ ρε- 
(ἰὰ5 ἔεταπί, νεγθα Τα ρεξὶα ἱπο]αῇ. 

εἴσῃ στόν τέ σοι) ἴἰὰ οὰπὶ ΡΠ εἶ ρΠο, 

Βυάεπῇ εἰ Αἰιοτί, Βιερῆδηις. ἴσϑε 
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διδόντω, ἃ ἄγει, καὶ τὸν μή. Καὶ ὁ Κυρος ἔλεξεν, 13 
ἜΘΟΣ ΟΜΝ -“ “5 » δε τὖν 

᾿Αλλὼ σὺ μὲν κώλως τσοιέίις, ὦ Κρόισε, τρονοῶν" ἔμοιγε 
΄ 37) Β Ν 77 ε } οι ὕ 

μέντοι ἄξουσι τὰ χρήματω, οἵπερ καὶ ἔχειν αὐτὰ ἄξιοί 
Ε] .“. 4 “« ἊΝ « » ΄ 

εἰσιν ὥστε, ἥν τι καὶ κλέψωσι, τῶ εὐὠὐτων κλέψονται. 
Ὧν «Α -»Σ᾿ ὡη »5) ἣ- 7 -“" ν 

Καὶ ὡμὼ ταῦυτῶ λέγων, ἔδωκε τὰ γρώμματω τοις Φί- 
»“ο ") ε "δ" »"» » 2 « 

λοις καὶ τοῖς ὠρχουσιν, ὅπως εἰδέιεν τῶν ἐπιτρόπων ὁ, Τὲ 
»ὝἭ ψ, ταν 5» -“ ε ον Ύ Ν Ν ἊΨἍὕ 

σώώ αυτοις ὠποδιδδιεν, ἐγ ΒΝ. ὙῈ δὲ καὶ Λυδῶν, 14 
ἃ ν - 723 δ, ΄ δ “ἂν 

ουὑς μὲν εωρῶ καλλωπιζομένους κωὶ οπλοιὶς καὶ ἐπποὶς 
ε ΕΑ ῃ ΄ ». ὦ "» 

καὶ ὠρμάσι, καὶ πάντα πειρωμένους τοιξιν, ὁ τι ῷοντϑ 
ΒΝ τ ἢ γᾶν 7 Ν Ν »Ὕ“ « ΛΝ δὲ 

αὐτῷ χωριεῖσϑ᾽ αἱ, τούτους μὲν σὺν τοῖς ὁπλοῖς᾽ οὺς δὲ 
ε. ᾽ ε »᾿ ἃς Ἀπτιοολ , » ᾿Υ͂ 

ἑώρω ἀχαρίστως ἑπομένους, τοὺς μὲν Ἱπποὺς αὐτῶν ππαρέ- 
μδ “ 7 Ψ' -ς λ 

δῶκε Περσωὶς τοις ὥρώτοις συστρωτευσωμιένοις, τῷ δὲ 
.“ » , Χ Ν 7 Φοτν 

ὁπσλω κωτεκωυσε" σφενδόνας δὲ καὶ τούτους ἠνάγκασεν 
9 Ἢ Ν 7] Ν -ς ἀν» “ 

ἔχοντας ἔπεσϑαι. Καὶ πάντως δὲ τοὺς ἀόπλους τῶν 15 
« ΝΜ ΄ -“, Ἄ." ἐφ “, 7 

ὑποχειρίων γενομένων σφενδονῶν ἠνάγκαζε μελετῶν, γομ!- 
» Ν .« ΄ὔ ᾿ Ὗ. ᾿) ων 

ὧων τοῦτο τὸ ὅπλον δουλικώτατον εἶναι" σὺν μὲν γὰρ 
57 ζ » 9 . »" » ο»ο 

ὥλλη δυνάμει μώλω εστὶν ἔνθώ ἰσχυρως ὠῷελουσι σῷεν-- 

Ἑάά, ργτ. Γεὰά σοι εβοδεπι τεξῖο δἀάϊτα πὶ 
ἵεγναηῖ οὐτὰ (ταε! ἢ. αυοά ρΡγοποπιθῃ 
οὐπὶ ϑίερῆδηο ογϊῆιὶ Ὁ επκα. 

13. τοοιεῖς) Οὐε]ξ, ἐσοίεις, ΖΟηΔΓΆ5 
ἐποίησας. ἀεϊηάε τυρονοῶν, ὦ Κροῖσε 
ΑἸιτοτί. 

τὰ ἑαυτῶν) ΑἸτοτῇ, τῶν ἑαυτοῦ. 
οἵ σε σῶα) Ἰιτὰ ᾿Ἰϊοτὶ ΘὈτγ. Βαάεηῆβ 

εἰ ΑἸἰτοτῇ. ᾿Απίε Τιοποϊανί δῆ 2. 
νυ]καθαῖατ εἴ τε-- εἴ τε. 

14. Λυδῶν] δ ]άα5 ἴῃ νος. ὠχαρίστως 
αἀάϊι ἀείποερϑ αἰχμωλώτους, 

ὅδ᾽ σι ᾧοντο] [βοπο]. εἴ τὶ τηλϊ ρας 

(οτῖρταγη. 
τούτους μὲν] ϑυϊάαβ ἱπ νοέᾶῦ. ἐχώ- 

φίστως ἰλυὰάαὶ εχ ἢ. 1. τούτους εἴα. 
ἀχαρίσσως} Οὐε!ῇ. ἃ Ῥτὶ πιὰ ΠΤ 

ἀχαρίτως (οτὶρίατη Παρεῖ : εἰ ῥτὸ ἐπ- 
σἱμς ροΠτοτη νοσδΌ Γ᾿. 

ἑπομένους} ϑυϊάας ἐσιμένοντας τεῖ!- 

τπιεχ ἢ. 1. 
συστρατευσωμένοι) τὰ ϑίςρῃδπυβ 

δἰεητιεηίς ἸιΌτο ΑἸτογῆηο [(οτὶρῆὶ ρτὸ 
Ἐδα. ῥτ. εἰ πεῖ. συσαρετευομένοις, 

σαοά οφρετοίς ἀείξεπάετθ. οοηδίυῦ 
Ζευπε, ἰὰ αἱ τορῶτοι συστρατευύμενθι 

ἀϊσαπίυγ Ρετγίςθ, φαὶ τεσεηΐες εχ ᾿εγ- 
ἢα (ποοεβετγαης εἰ Ρυ πλῖὶς Ουτὶ σοπῖ- 
τἰῦυ5 δοοοῆεγαπὶ : αἱ δάθο ρτπγᾶ 
βιρεηάϊα τηργοῦαηῖ. Ψειατη τεξὶδ 
ταοπυῖς ΝΝ εΙΠἶτς εχ βγθοοὶβ νοΥὈ 5 το ]]-. 
4πὸ5 Ρεγίαβ, φαϊ θα! Ογτὰβ ρῥτῖο- 
τεῖὴ εἐχρεάϊπτίοπεπὶ [Ὁ σαρεγαῖ, ΠΟΙ 
ΤῊΪΠ 5 ἱπιο}Π 5] αὐδπ ΓὰρΡρ] πε τα ΠῚ 
αυοά δσσείεταί. Αἴααϊ ρτίοτες {Π|| 
Ῥετίββ, Ογτὶ Ἔχει ητ5 σουηϊτεβ, οπαπαϑ 
εἐαυϊίατη ογματηθηΐα δ πὶ αἴ Δοσερα- 
Τὰηΐ εἰ πιυηΐὰ ἔα ηροαπίαγ ἃ ΡΥ Πη8, 
ἴηάς ἐχρεάϊίοηθ. [15 ἰρίτατ ἐηαϊς, 
ΟΡὰ5 ποὴ εἴαῖ, ζδῖδϊ ᾿ρίταγ Δ σα] 
νἰτυ πη ἴπ (οτὶρίατγα ΠὈγογα τ οὔη- 
πίατῃ. 

15. τοῦτο τὸ] ΑἸΙοτῖ, σὸ οπλ 1. δου» 
λικώσωσον Ῥτὸ σοπηρδταῖινο ἀςάϊε 11- 
Ὀεγ ΡΠ ΡΏϊ, (απλθσατη, Βοάϊ, (σας. 
δυϊάαδ ἴῃ σφενδόνη, ῬΟΊΊαΧ 111. 75. 58- 
Ρτα ᾿ἴ, 1. 18. αἴσὰβ συγ Ἰδουΐο αἰ- 
οὐπίῃτ ὅπλα ὑπηρετικά, ΟἿ, [ηἴετα 
Ρτείες δὰ ΠΙδάδξῃ ν. όοο. 

μάλα] ΑἸτοτί, μὥλλον. ἀεϊηάε «αὐτοὶ 
δὲ καϑ᾿ αὑτούς, 
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ΓῪΨ 7 ΕἸ ε ΝΥΝ 'Σ αὶ Ἀν ἘᾺΝ 

δονητωι τπηωρόντες᾽ αὐτοὶ δὲ καϑ' ἑαυτοὺς οὐδ᾽ ἂν οἱ πάν- 
δ ἊΝ ᾿ .“..- 5. Ἐωπ 7.2 ; Ἂς 

τὲς σῴενθονήτωι μείνειων σέώνυ ὀλίγους ὁμόσε ἰόντως σὺν 
- ΕῚ 

οπλοις ὠγχεμάχοις. 
16 Π ΤῊΝ ἊἋἝ Χ ἐὐββες Β - ΄ κι 

ροίων δὲ τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνος, κατεστρέψατο μὲν 
΄ ἈΠ 5 “- τ 7 Σ : 

Φρυγως τοὺς ἐν τὴ μεγώλη Φρυγίω, κατεστρέψατο 
7, « ν ἔλν..5 ἢ 9 ῳ ;; 

Καππαδόκας, ὑποχειρίους δὲ ἐποιήσατο Αραβίους" εξέ- 
᾿Ν Ἀν ἶΝἑΝ “Ψ ψ 

πλήσε δὲ ὡπὸ τπηιώντων τούτων Περσῶν μὲν ἱππέας οὐ 
»" ἈΝ. Ν « Ἔτραν » 

ββειον ἡ τετρωκισμυρίους, πολλοὺς δὲ Ἱπποὺς τῶν αἰχμα- 
ῪἾ Ἂς »"- "- κα " 

λώωτῶν καὶ ὥασι τοῖς συμμάχοις διέδωκε" καὶ τρὸς 
Ἐν Ε ΄ ξ ΄ 57 

Βαβυλωώνα αφικετο πρμσόλλμος μὲν ἱππέως ἀγῶν, 

τυωμπόλλους δὲ τοξότας καὶ ἀκοντιστὰς, σφενδονήτας, δὲ 

ἀναρίϑμους. ΤᾺ ΕΥ̓͂ 

ΓΎΡ 

Βαδγίοπεπι ἘΠΕῚ δὲ πρὸς Βαβυλώνι. ἥν ὁ Κύρος, περιέστησε μὲν 
σοζτοπὰἃ εἰη- » 

εἰς εἰ πὰς σῶν τὸ στράτευμα πῷ τῆν πόλιν, ἐπειτώ αὐτὸς περιή- 
ἔξ σδυῖα τα- 
εἰρίς. λαυνε τὴν πόλιν σὺν τοῖς φίλοις τε καὶ ἐπιεκαιρίοις τῶν 

Ι Ε Ν Χ Ἂν Ψ Σ γ 

συμμάχων. Ἐπεὶ δὲ κατεϑεάσατο τὼ τείχη, ὠπάγειν 
Ἵ Ν Ν ἌΝ ἂν ψ' κἀν: Ν 

τωρεσκευώσατο τὴν στρωτιῶν πὸ τῆς πόλεως ἐξελθὼν 
ἐφ ᾽ 7 -» « » 7 ΄“΄ ὡΥ͂Ν 

δέ τίς αὐυτομολος εἶπεν, 0Τι ἐπιτίθεσθαι μέλλοιεν αὐτῶ, 
ς ΄ 3 7 Ἄ, , τὰ ὡν 3 

ποτὲ ὠπάᾶγοι τὸ στρωτευμῶ" καταϑεωμένοις γαρ, εῷη, 
».»»ν 4 Ν »ὋΆ 7 " Ν Ἢ δὰ» ε νὰ 

ὐτόις ὠπὸ τοῦ τείχους ἀσθενὴς ἐδόκει εἶνωι ἡ φάλαγξ. 

ποολλοὺς ἀαῖ, ΑἸιοτί, μάλα τοολλοὺς 
μὲν ἱππέας ἔχων. Ετιαὶ (ε]ξ, ἔχων 

16. τρροϊὼν) ΟἼΕΙ, τοροσιών. Ζοπᾶ- 
τὰς ἰὼν ἐπὶ Βαβυλῶνα. 

ἐν τῇ μεγάλη] [{ὰ οὐπὶ Ζοπᾶτᾷ 
Ουεῖξ, Ναϊνκο εἰ ἐπὶ τῇ μεγάλῃ. 48 
Τστγιρίαγα νιοῖηος ΡΏτυ  θ τηδ)]ογὶ Ρο- 
ΡαΪοΚ, ποὴ ἱποοὶᾶς {ΠΠὰ5 ἱρῆα5. πηᾶ- 
7οτίς Πρη ἢςαΐ, 

"Αῤαβίου Αταδὰς ϑοεηϊα9 Μείο- 
Ῥοταπλῖδο ἐπτεὶ! Πῖῖ, ἀε φαϊθ5 Απαδᾶ- 
δον Ὅν ΙῸ Εἰ σἱ]. 8. ΖΕ. ΒΙΓΑΒΟ συ], 
Ῥ- 51ᾳ{. Απιηπγίᾷηυβ ΧΧΙΪ, 6. 

ἐξέπλησε! Τὰ σαπὶ σαε!ῇ, εἰ τηατ- 
δῖπε δίερῆ. Ζειπε [οτῖρῆι Ρῖο ἐξώ- 
“λισει [τὰ ν..3, 24. ἱππέα: ἐξεσλή- 
φώωσεν. Οπεὶξ, ρτροῖογοα δὲ οὔ! ἢς, 

παμπόλλους] Μίδιρο ϑιερὰ, μάλα 

Ρτϑίεγε, ἀείπάς ἐχ Ουεϊῇ, ὠναριϑιμή- 
τοὺς ἀεάϊι Ζεαηδ. 

. τοεριέστησε) ἴτὰ ῬΏΪ]Ε]. Βτοάθοὶ 
ΠῸπ, ΒοΑΙ. Ουε]ξ. Ζοῃᾶτδϑβ, ΑἸτοτΐ. 
ΡΓῸ τγεριέστη. ἀεῖπάθ σρῶσον τὸ σσρά- 
τευμα ᾿ἰυτὶ δῦτσ. 

2. παρεσκευάσατο) ΠΑ }10 κατε- 
σκευάσατο. ἀεϊηάε στρατείαν ΟπεΙ . 

δέ τι ΑἸτοτῇ, αὐτῷ Τα) αηρὶς: ἀδ- 
ἰηάς εἶναι οπλὴ τς σατπῃ ΡΏΪ] ΕἸ. σαεὶξ. 
ΒΑ γ]οπῖος. ἐργοΠοηεπὶ ἐχ αὑτὸς ἔδ- 
οἶδε, (εὰ Ῥγϑ!ῖο νἱέϊος τοῖετι. Ἠετοάο- 
ἴω ἱ. 190. ; 
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Καὶ οὐδὲν Θαυμαστὸν ἥν οὕτως ἔχειν" τερὶ γῶρ σολὺ 
“ ΄ “ὐν ΣῊ δι αυ ἃ δ΄ "4 

τειχος κυκλουμένους ἀνώγκη ἦν ἐπ᾽ ὀλίγον τὸ βάϑος 

γενέσϑαι τὴν φάλαγγα. 
7 νος ων “Ἢ 

᾿Ακούσας οὖν ὁ Κυρος ταυτώ, 3 
Ν ᾿ς Ψ» ο“ ε »οε »" »- "»"" 

στὰς κατὼ μέσον τῆς αὐτου. στρωτιῶς σὺν τόις ταερὶ 
Ν Ἃς ’ ἣν πενο- ων “7 « ΄ ὃν 

αὐτὸν, ΝΣ ὠπὸ τοὺ ὌΝ ἑκατέρωθεν τους 

ὁπλίτας ἀνωπτύσσοντας . ᾿ ἅλα; ο᾽ ἀπιένωι ζω) ὼ ἢ γ 

τὸ ἑστηκὸς τοῦ ηανμον: ἕως γένοιτο ἑκατέρωθεν τὸ 

ἄκρωι καϑ' ἑαυτὸν καὶ κατὰ τὸ μέσον. Οὕτως οὖν ποι-α 

ἔπβα δ, τε μένοντες εὐθὺς ϑαῤῥαλεώτεροι αὐῤάνανς 

πὶ. διπλάσιον τὸ βάϑος γιγνόμενοι" οἱ τ΄ ἀπιόντες, 

ὡσαύτως ϑαῤῥωλεώτεροι" εὐθὺς γὰρ οἱ μένοντες αὐτῶν 
Ν “ ͵ εἰν, 

ρος τοῖς τολεμιοις ἐφ ἀμεόδε Ἐπεὶ. δὲ πυραύμθαι 

ἑκατέρωθεν συνήψαιν τῶὼ ἄκρα, ἔστησαν ἰδυγϑρνεψαι 

γεγενημένοι, οἵ τε ἀπεληλυϑότες, διὰ τοὺς ἔμπροσθεν, οἵ 

᾿ ἔμπροσθεν, διὼ τοὺς ὄπισθεν τοροσγεγενημένους. 

γενέσθωι τὴν φάλαγγα] ΑἸάίπα τῆς... 
φαλάγγες. ΝΜΠΠὶ νυϊραία αἰ ρ]ςεῖ. 

Ῥτο τερὶ Βτοάξειι5 τοέριξ. [Οτθοτα 7α1- 
ἢι. 

3. τῆς αὑτοῦ) ἙΔά, ρτ. Ουςε], τῆς 
«αὑτοῦ. ἀεῖπάε τοαρήγγελλεν ΑἸΙοτῇ, 
τεξιϊα5, αὐ -“Ραΐο ; ροῆεα χαϑ' ἑαυτὸν 
εἀϊάϊε ϑίορπδηυ5, Ἐδάονη τεϑ Ραυϊο 
ΡοΙ ἀϊοίτατ ἐπεὶ τσορευόμεενοι ἱκατέρωθεν 
συνῆψαν τὰ ἄκρα. 

4. διπλάσιον) ἈἸτοτῇ, διπλασίων. 
εὐθὺς γὰρ) Ζευπίι5. Ὦδδο τᾶ Ἰηΐετ- 

Ρτεΐδϊαγ: παρ βηιμΐ αἰφηθ ψμὶ ααΐπς 
αὖ ἐκίγόπια ῥἠαίαηρο τέτίες τηράϊαηπ (5 
γιονεγαηπί, βιό βη {γι}, αἰτ] αἰδοῖ γον [έ7π, 
αἰ “Μηϊβέονωνα φοησεγ ογα οὐφετγίε- 
γχπί ἠοβίδας. Οἰατηεδτατὶαβ νεγιϊζ : απε- 
ξεῤαίμν εἰ αὐεμημδως σοηάεηία, φμοά 
γε, ατδηίες {πμη86 ῥγοῤίμς αὖ λογέδις 
αὐεβέηέ: ῥγοσφαφη!ες ἀμ έθ7η ΟΜ ἐπ ίγε- 
ἡπα σομλ μα εη: εἴς. Ψιάεῖαγ ἰριταγ 
ἀϊνετίατη ἃ ναἱρατγὶ [σε ρίαγα πη τε α]- 
αἰ, τα] ει ἔεγα : ἐγγύτερον νεὶ μᾶλ- 
λὸν γὰρ οἱ μένοντες [αὐτῶν] τὐρὸς ποῖς 
πυολεμίοις ἐγίγνοντο. ΖεΕΛΠίΑΠατῃ τὰ- 
τίοηεπὶ ἀιηρίεχαβ ΨΥ εἴκε πὰς δη8ο- 
ταιίοης ἀάϊανατε σοηᾶῖαβ εἴ. “χα 
ἰαμας τῆς ψεγδὶς οΥπα 7. φηοα 1μ7" 
ἀεηημπι {μπς ἀΠΠ|5 ἀπίπμς το 7 αἰοὶ- 
{ωτ, φῆι 4 αἰϊτεξῖο γμέτῖηί δ δμε οῤῥο- 

«ψὶάξίοτ, 

᾽Αν- 5 

ας φιο φηΐάοηι Τερίβογε ἰηαν! βμ5 
᾿φμλίμε 47117)1:,71] 7724 Χ17716 Δεοηάει, 
γετγατὰ νἱγ ἀοέϊιβ. πᾺ}}]ὰ ταιίοης η- 
αὐυᾶτη ἀοσεῖα ροϊετιϊ ΤᾺδΕ 8, ηυδηλ 
ἴξοις Ζευπε, νεῦρα οἱ μένοντες τυρὸς 
σοῖς πυολεμείοις ἐγίγνοντο ἢξηϊβοατς : 
ηιμ αἰγμς μμὀμε7}ἐπὶ], οοηνενβ ογὰ 
οὐνεγίεγμηί ἠοβιόμς. ΜΙΏΙ ταῖϊο (ὰ- 
ΤΩΘΙΔΓΙΪ ᾿ πλαρὶς Ρἰδοοῖ, αυδπαυδτη 
ξτδοοὶβ ΠῚ [Δ ηἶβ, αὐ Ραῖο, ΠοῺ (αἰϊ5 
τείροηπάξδῃϑβ. οἱ ἀπὶόντες, ηαἱ ἃ Ἰαίετί- - 
Ὅὰ5 αἰτίπαθς ΡΟΗ͂ τετρα ΤῊ ΠΘΠΓ ΠῚ, 
σῶν μενόντων, [ασοεῆεταπῖ, εταπὶ ἔογε 
Ἰρηανίογεβ, οἱ κάκισσοι, 4αϊ 05 Δ ηϊ- 
Ταυτὴ ἤγαγε εἴ οοὐηαἀξητᾳατη δάάετα 
ἀεθεῦαὶι οἵάο ρτθοθάεηι πη τη! ]ῖ- 

-τὰπιὶ, 4 Ποπίαπι ἱπιρείαπὶ ΡὈΓΙΠῚΪ 
ὀχοερίατὶ οἤξεης. ΜΙΠῚ νότοὸ τοῖὰς 
Πὶς Ἰἰοοβ Οὕσως οὖν τυοιούντων----ἰγίγε 
νόνσο ΔῸ Δ|1Ί6ηἃ πΊδηὰ Ρτοξεξεα5 ΕΣ 

ϑεηῖθητδτη ἢ πὶ ἐδηάετα 
ταῦ]το Ὁ ατ 5 εἴ 36] υπίας. ἘΧρΠ οσδῖ, 
08. Πατπὶ νοτδῖ5 ᾿ἀσυϊεητ5 τς -μρὸν 
(ἰαίχαε (Ὁ Ὁ] οἰ τυ Γ. 

τυροσγεγενημένους) ΑἸτοτῖ, “γεγενηρο- 
νους Πγηρίεκ ἀδὲ: ἀεϊπάς {εξξ, 5. δὲ- 
κεῖ εὖ τταρεσκευάσδαι, ἡὈδτη [οτρίας- 
τϑ τα τεἀάϊαάϊς εἰἰὰπιὶ Οδτηεγάγι5. ᾿ς 
Γεπτεητία σοιῃρδῖαθὶς Με πιοταῦ. 1}. 
1) ὃι 
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ο. ́  δὺ « Ὅ“" ἦ 9 Α » ΤῸ ᾽ 

φπτυχ, εἰίσης θ᾽ οὕτω τῆς ᾧζάλαγγος, ἀνάγκη τοὺς πρώ- 

͵΄ Ἁ ξ 2 .“ 3) 77 Ν 

κακίστους τετάχϑ αι ἡ δ᾽ οὕτως ἔχουσω τάξις, καὶ 

ὡρὸς τὸ μάχεσθαι ἐδόκει εὖ παρεσκευάσϑ αι, καὶ πρὸς΄ 

« 

ἤ 
Θυαῇ αἀ 
οὈἤάδη- 
ἀδπὶ υἵ- 
θεαὶ, ἕο 
Ἰαῖα ρτοίαπ.- 
ἄδαυςε οἷτα 
οαπχάαςὶ- 
τοΓς 

δ Ὁ Ἀ Ἂς 7 2 “5 Ν Ν 
τοὺς αριστοὺς εἰνγῶέ Ἀφὶ τοὺς τελευταίους, εν βέσω δὲ τοὺς 

᾿ ἊΝ 7 ν ς« κα - Ν Ν ε » «“ ; 

Τὸ μή φεύγειν. Καὶ οἱ ἱππεῖς δὲ καὶ οἱ γυμνηται ὁσῷ, 
3 ᾽ῃ , 5 5 7 εἄβδς. 7) “»“ψ, 

πὸ τῶν κερώτων ἀεὶ εγγύτερον εὙ Ύνοντο τοῦ ὥρχοντος, 
Ἂ ω "4 ΄ 3 3 ΄ ἤ 

τοσούτῳ ἡ φάλαγξ ββρωχυτέρα ἐγίγνετο ἀναδιπλουμένη. 
3  ῷ δὲ “ ν᾽ 9 7] “΄ Ἃ ΕῚ 

6 Ἐπεὶ δὲ οὕτω συνεσπειρώϑησαν, ὠπήεσων, ἕως μὲν ἐξι-- 
“ ὃς 7 Ἄν - ᾽ » “ γ} 

κνέτο τὼ βέλη ὠπὸ τοῦ τείχους, ἐπὶ πόδα" ἐπεὶ δὲ ἔξω 
Το, Σ “ ΄ ςς Ν δ ᾿ς 1 Ἦν ψ' 

βελῶν ἐγένοντο, στραφέντες, κωὶ τὸ μὲν τόρωτον ὀλίγω β΄- 
“..5 ΣΡ μ) 3 ᾿ς «“ 

μαάτω τοροϊόντες μετείβάλλοντο ἐπ᾿ ἰσπίδω, καὶ Ἱσταντο 
τ ν, το Ψ «“ Ν Ύ ΕΣ 

πρὸς τὸ τεῖχος βλέποντες" ὅσῳ δὲ τυροσωτέρω ἐγίγνοντο, 
Ἂν , ς ἈΝ -“ ᾿ 

τοσῶδὲε μβάνοτερον μετεβάλλοντο. ᾿Επεὶ δὲ εν τω. ὠσῷαια- 
»““ » ͵Ζ΄ με - »"ν 2 ͵΄ Ε Ε) -»- »ο»" 

λεῖ ἐδόκουν εἰνοι!, ζυνείρον ὠπίιόντες, ἐστε ἐπὶ τῶϊς σκηνοίις 
ἊΝ ΄ 

εὙἐνοντο. 
3 Ν 7 7 « » 

Ἐπεὶ δὲ κατεστρατοπεδεύσωντο, συνεκάλεσεν ὁ Κῦρος 
πὶ ΕῚ Η 2, 7 τοὺς ἐπικωιρίους, "αὶ ἐλεξεν" ᾿Ανδρες σύμμωχοι, τεϑεά- 

δὴ 2 ᾿ 7 ᾿ἡίνλος Ν «“ Χ οι, “Ἢ 

μεϑώ μὲν κυκλῳ τὴν τόλιν᾽ εἐγω δὲ, ὅπως μὲν ὧν τις 
“ἢ 3 ΙΝ ε Ἂς: 27 ΕΖ ᾿Ψ 

τείχη οὕτως ἰσχυρὰ καὶ ὑψηλὰ προσμωχόμενος ἐλοι, οὐκ 
᾽ ᾿ρχώ » «ἢ Ἃ ν ἰ "7 » Ὺ»-- 7 

ἐνοροῶν μοι δοκῶ" ὅσῳ δὲ πλέονες ἄνθρωποι ἐν τῆ πόλει 
εἰμ" ᾽ Υ 3 7 ῳψν 7 ᾿ Ἂἷ - 

εἰσιν, ἐσεισπτεῤ ου μάχονται ἐξιόντες, τοσουτῶ ον Θᾶττον. 

5. γυμνήται Ουε]ῇ. γυμνῆτες, Ἐαὰ- 
ἄφπι Τοειρίατθ νατίεῖὰς εἰς ἴῃ ΛΔηδθδῆ 
ἱγν. 1, 6. Βοάϊείδηιμιβ καὶ γυμνῆτες 
ἄαδῖ, 

ὅσῳ ἀπὸ) Ἑρτερίατῃ Γοτὶ ρίαταπη ἀε- 
Ὧε5. Αἰϊογῆπο ᾿ἶἰδγο ρίὸ οἱ ἀπὸ σῶν 
χεράτων αἰεὶ-τιποσούσῳ ὅσῳ ἡ φάλαγξ. 
ψυ]ραίατη γεάἀαϊάϊε Οἀγηοτγαγὶϑ. 

βραχυτέρα) ϑτερῆδηαβ. οαπὶ Βτο- 
ὦξεο βαϑυτέρα ἀξάϊε: τηᾶτξο ϑίερῃ. 

. βραδυτέρα τεΐετί. 
6. Ἐπεὶ δὲ] συεῖξ, ἐσειδὴ-ττεσυνεσπει- 

ράϑησαν. ἀεϊηάδ καὶ τὸ τυρῶτον ΑἸιοτῇ, 

οὐαὶ ο μέν. τεέξϊς, ραῖο. μεσεβάλονς 
ὁ ἀσπίδα ροῖεα Οὐε]Ὲ, 

πσρὸς σὸ σεῖχος) Ατιοαϊαπα οταϊῇϊ 
οΟυςε! ἢ 

μανότερον Μαὶε ϑιερῇ. ρεανεσερον, 

Παθπὶ ἱπιϊαίὰ8 οεἢ Ὑγεῖκα. Ακεϊοὶ 
εηΐτα νοσᾶὈ}}} μρωνὸς μτίογθ τ {γ}18- 
Ῥᾶταὰ ριοάασαηΐῖ, τηοποηΐα ΡῬῃτγνηϊοῆο 
ἀρυὰ ΒυΠηΚ. δά ΤΊ πηθοα πὶ Ρὰρ. 177. 
εἰ. Εἰίσποῖο Απϊτηδάν. δὰ Ψε]]οσὶ 
(τατητγηδῖ. 11. Ρ. 84. 

ξυνεῖρον ἀπιόντες} 0. σὴν ὁδὸν, ει τὰ 
βήματα, ἱ. ε. τεῖζο εἴ σοπείπαο ἰτἰπε- 
ΓΕ ρεγρεῦδης [τὰ Νεπαῖ. νὶ. 21. χαὶ 
ὠσὸ τούτου συνείοειν, ἈὈΪ ΟρρΡΟΠΙταΓ νετ- 
Ὀμπὶ τσεριώγειν αὐτὰς κύκλους τοολλοὺς 
καὶ τσυκνοὺς τπσοιούμενον. 

ἔσπε] ΑἸιοτί. ἔστ᾽ ἐσὶ--εἐγέγνοντο. 
7. καφεστρωτοσεδεύσαντο) ΟὐεἸ , ἃ 

Ῥητα τᾶπὰ ἤπρυϊαγεπὶ Πᾶθεῖ, ΑἸ- 

Ι 

τοτῇ. κωτεσσρωατόπευσαν, ἀεὶη46 ξύμμα-. 
χο! οατὰ σους, Ζεαηςε, 
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τ πο τῆς ε » ε » ᾽ δ ὑπῇ 327) 

λιμὼ αὐτοὺς ἡγουμᾶι ὡλωνα!. Ἐπ μή τινὼ οὖν ὠλλον 
3 Γ᾿ τ ἐπὶ ,ῷ 

τρόπον ἔχετε λέγειν, τούτῳ πολιορκητέους φημὶ εἰνωι τοὺς 

ἄνδρας. Καὶ ὁ Χρυσάντας εἶπεν Ὁ δὲ χω ἔφη, 8 

οὗτος οὐ διὰ μέσης τῆς ἡνόλεσε ῥεῖ, πλάτος ἔχων πλεῖον," 

ἢ ἐπὶ δύο στάδιω ; Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὃ Γωβρύας καὶ 

βάϑος γε ὡς οὐδ᾽ ἂν δύο ἄνδρες, ὃ ἕτερος ἐπὶ τοῦ ἑτέρου 
Ξ “ ς ς ΄ “ » οὺ 9, 

ἐστηκῶς, τοῦ ὕδωτος υπερεχοίεν᾽ ὠστε τῶ τοτώμω ετι 
ΕῚ Γ᾿ ΕῚ Ν ς 7 ΕΝ κ»"»" ,“ Ν «ς “ 

ἐσχυροτερω ἐστὶν ἡ τόλις, ἡ τοῖς τείχεσι: Καὶ ὁ Κυρος,9 
,Ὁ Χ 9} Ὡς ] 5 ἂν “ κέ 3 Ν 

Ταυτὰ μέν, εῷη, ὦ Χρυσάντώ, εωμεν, ὁσὼ κρείττω εστὶ 
ων ε ΄ ! ΝΆ ΄ Ν Ἂν « 

τῆς ἡμετερῶς δυνώμεως" θιωμετρησωμενους δὲ χρή ὡς 
7 " « « » ας ἢ « 

τάχιστα τὸ μέρος ἑκώστου ἡμῶν, ὀρύττειν τάφρον ὡς 
Ν Α “ .“ » ω .:»ν» 

πλατυτατήν καὶ βωϑυτάτην, ὅπως ὅτι ἐλαχίστων ἡμῶν 
"“σ Π] ΄ «“ Ν ΄ 

τῶν φυλάκων δέοι. Οὕτω δὴ κυκλω διωμετρήσας τερὶ ΙΟο 
Ν -Ὁ 3 .“ 2 7 ΚΩ͂Ν ἣν 

Τὸ τεῖχος, ὠπολιπὼν ὅσον τυρσεσι μεγώλωις ὠπὸ τοῦ 
-“ 2, “53 ΥΩ ὁ “ τε 7 

σότομίου, πὰ ΑΝ ἔνθεν καὶ ἔνϑεν τοῦ τ μῶνμ ταῷρον 

ὑπερμεγέθη, καὶ τὴν γὴν ἀνέβαλλον πρὸς ἑαυτούς. Καὶτι 

πρῶτον μὲν πύργους ἐπὶ τῷ ποτωμῷ φκοδόμει, φάμα 

Θεμελιώσας οὐ μέϊον ἢ ἡ πλεϑριαίοις' (εἰσὶ γὰρ καὶ μεί- 

8. ἔφη, οὗπος] ΑἸκοτῇ, οὗτος, ἔφη. 

ἘΘΡΏταίεγη Βα υ]οπεπὶ τηεάϊατη ρεῖ- 
Ἰαθεηΐεπ) ἰγαάϊε Ἡετγοάοτας ἱ. 180. 

δύο στάδια] Τιατιταἀ πεπὰ απίυ5 ξ8- 
ἀ1Π| Ροίαε Βέγαθο ᾿ἰΌγο χν]. {εὰ ροητὶ, 
΄αἱ αἰταπη4 6 ὉΓΌΪ5 ρᾶγῖθ τη Λαηρεῦας 
ἤσνῖο ἱπηροῆτας, Πδαϊοτατη αυϊπηὰς 
Ἰοπρίτυάίπειη αἴῆδπαι Πιοάοτυβ ᾿ἰΌτο 
1ϊ. τηοπεπῖς Ζευπίῖο. 

δύο ἄνδρες ΑἸτοτῖ. δύο 
ἰρίτωγ ἀυαίετη ἄδτε, 

9. Καὶ ὁ Κῦρος] ΑἸτοτῖ, εἶσεν Δα]. η- 

Βἰϊ, ἐχ τῆογε Χεπορῃοηῖιίβ. 
ἑκάσσου] ἴἴὰ Ιἰρεγ ῬΠ1ε]. Οαδτ. 

(αῆδὶ!. Βιγ!. ΟΕ], ΑἸιοτῖ, ἕκαστον 
ϑἴερῃ. ἃ. Βοαϊὶ. αἰαὶ ᾿ἰΌτὶ εἰἰδπὶ 
ὑμῶν ἀδῃϊ. 

τολατυτάφη»] ΑἸτογῇ, βαϑυςάτην καὶ 
Ὡὴλατυτσάτην, 

ἐλαχίστων ἡμῖν---δέοι] ΑἸτοτῇ, ἐλά- 
Χιστον---δέῃ. Επίαπι (σαεἰῇ, δέη. Θυϊ- 
ἄδτῃ ᾿0τὶ ὁ ὑμῶν ἀαῃϊ. 

10, ὅσον τύρσεσ,) ΙΠ1Ε]] δὲ διάστημα 

ἄνδρ᾽, οϊαῖε 

ἱκανόν ἔστιν, ΖομδΙα5 μέτριόν σι σοῦ 
τοοταμοῦ ἀφιστώμενοι. ΑἸτογῆηβ καὶ 
δάάϊι ἀηῖς ἀπολιπών, 

ὥρυσσεν] Α Ῥτίπια τηᾶπὰὰ ὥρυσσον 
[ορταπι Ὠαῦει Ουε!ῇ, ἀεἰπάε ἐνθένδε 
ποῦ τείχους, αἰ ϑ]4δ5, πὰ] ἢ. ]. εχ- 
ςεγρῇτς ἴῃ νοσδθι]ο τύρσις. ΑἸτοτέ, 
ὥρυτσεν ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 

πορὸς ἑαυτοὺς) Ζομᾶτγαβ στὸν δὲ «χοῦν 
ἀνέβαλον τορὸς σὸ σπρατόπδον. ῬΏ116]- 

Ρἢυ5 ἀνέβαλλεν νετῖῖτ, 
11. τολεϑριαίοις] απο Ἰοσατα Ἰὰὰ- 

ἀαπὶ οποία στοθοᾶ δα Ατὐπορῃδη 15 
ψείραβ εἰ εχ 115 ϑυϊάδς ἴῃ νοσδθ.]ο 
Κανϑήλιος (ΟΓ. Θδῖακεῦ Αανετῖ, Μ|- 
(Ε}}. 1. σᾶΡ. 17.) ᾿τϊεγαπηαὰε ἸΏ τῦλέ- 
ϑφρον, Ὁ εἴ : Ξενοφῶν ῷησι τῦλ εϑριαί- 
ους Φοίνικας φύεσθαι ἐ ἐν Βαβυλῶνι ἢ καὶ 

μείζονας σταδίου τυηχῶν ν΄. ἷ. ε. ΟὈὈΙς 
ΟὨὮ. Οείζεγαση τε εαπάεπὶ ἱταάπηϊ 
ὙΠπεορῆταίϊι5 ὨϊΠοτγῖθα Ρ]δηίαγαπι νυ. 
6. εχ εο Ρ]᾽ πὰ χνὶ. ΟᾶΡ. 42. ϑίταθο 
ΣΙΥ. Ρ. 1τοό3. Ρ]υἴλγοῃυς Θ. 5. τἱϊῖ. 



432. τς ΟΥ̓́ΒΙ ὈΙΒΟΙΡΙΙ͂ΝΑ͂ 
Ἃ “ Ν »“»"Ἥ 7 ; Ἀ νΝ δὼ 

ᾧνες, ἢ τοσοῦτοι τὸ μῆκος πεφυκότες" Κωὶι γῶρ θη πιε- 
, - 7 κου, Ἵ 2 “» « ς 

(μενοι [1 Φοίνικες 77 βάροῦς ονγῶ με ϑυοου μολών ο͵ 

τῷ ὄνοι οἱ καγϑήλιοι") τούτους ὁ ὑπετίσει τούτου ἕγεκώ,. 

ὅπως ὅτι ἰμρρρθοην ἐοί κοι πολιορκήσειν ταρασκευαζμένῳ, 

τς εἰ καὶ διωφύγοι ὁ 0 πα νε εἰς τὴν τάφρον, μὴ ἀνέλοι 

τοὺς πύργους. ᾿Ανίστη δὲ καὶ ἄλλους πολλοὺς πύργους ἐπὶ 

13 τῆς ὠμβολάδες γῆς, ὅπως ὅτι πλειστῶ ΦΟΘΕΎΝΗ εἴη. 

Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν" οἱ δὲ ἐν τῷ τείχει κωτεγέλων 
ὃν ΄ ς ᾽) Ἀν 5 7 7; ὮΝ “2 ᾿ 

Τῆς πολιορκίας, ὡς εἐχοντες τῷ ἐπιτήδεια σλεον, ἡ εἰκοσιν 
ὌΝ 3 7 Χ “" « “"Ἥ ἃς ᾿ ΄ 

ἐτῶν. ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ Κυρος, τὸ στρατευμῶ κατε- 
΄ ς »“ νᾶ, Φὰ ὰ  ὰχ Ν “3 

γείμε δώδεκα μβεθή, ώως μβῆήνω του εἐνιώυτοῦυ ἐκώστον τὸ βε- 

ῬτΟΌΪ. 4. Οεἰας Νοξς, Ατιῖς. 111. 6. 
Τοδη 65 Βδιθοτεηῆς Ροϊγοτγαῖ, ν. Ρ. 
270. 

καὶ γὰρ δὴ) Ηξφοο δ] επατη ἰπ .1ο- 
ΘΟ ᾿τητηϊργαῦα πο ἀμθῖῖο, εἰ ᾿η- 
ἴεγρτεῖεβ οπηηδβ ἴδσεηῖ, ΝΙΏΠ ΘΗἸΠ|.- 
Ῥγθοοῆϊι, συ) πη ἢξ τάτῖο τεά- 
ἀεημάα. (ὐοηῖΐϊγα ροή τγαα! τα πὶ αἰ πὰ 
τγααπὶ Ραἰππεαγατη γεξὶα (α ] υπρε- 
ἴὰτ σϑυία σὰγ ραΐτηεῷ ἔμογιης Δα Π]ὈΪ- 
[2.0 Ὥοη δ᾽ϊα τηδΐδιιεβ Ἰβίταγ ροῖξ 
νεῖῦα ἀνέλο, τοὺς τσύργους τεξὶε {ἐ- 
απεηίαγ οτηηΐα ἰῆα καὶ γὰρ δὴ---καν- 
ϑήλιοι. 

τοιεζόμενο!) ΑἸιοτῖ, αὐξόμενοι, τηϊγᾶ 
νατὶεϊαίε. 

κανϑήλιοἽ ΑΠηΐ οἰ 6 ]]ατιῖ, ααογα τα 
ΠΟΥ ΑΓΔ ΟΠΟ ΠῚ ΠΟ [Ἀ{15 ἸΠ16]ΠΡῸ, 
Ὥεο ἔοιο δὴ [ρ᾽ηὰ ἀοτγία 5 ΟΠ ΘΥΙ ἰπ- 
Ροῆιο ἴϊὰ σεάαῖ, αὐ Ταγραῖ ροτί5,. 
4δπ ἀεξοτίατη οσυγνείωτγ. 

1. ἕνεκα) Ουεῖ, εἵνεκα. ἀεϊπάς 
τοολιορκοῦσι ΑἸἰτοτί. 

διωφύγοι ὃ ττοταμὸς} Βτοάερυς αὐἀάϊ 
νοϊαϊς ἐκχυϑείς, οι! σεῦ εἰ 11], υἱ 
Ροΐεα ϑιίερῃᾶπο, τηεγιῖο αἰ ρ! ]οαϊῖ 
νειθαπὶ διαφύγοι ἀε βΒαπηῖπε τεάυη- 
ἀδηῖς ροπίατη. 

ἀνέλ.} [ἴὰ σατὴ Βυάεηῇ ΑἸτοτᾶ- 
πὰς. Μαυτεῖος εχ [ἰὈτὶ5 ἀνέλοιτο αἴ- 
τα}, Απίς ΠΟιοΠΙΠΙΌπ ΠῚ εταΐῖ ὅν 
ἵλοι. ΕἸανίυ5 ἢ ρετταρίο ἄρρεζα ἴὰτ- 
τίυτα [ὰπάἀατηεηΐα {αὐτααΐῖ, (ὈΓΓΕΒ᾽ 
οὐπὶ ἴοτγα Τα Πάσηϊ, οπεῖς ἀεία μοῦ 
ἱπογοίσεπῖθ ΨΝογατῃ {ὐταδῖιο τγὰ- 
ὈΙΌὰ5. ραϊπηεὶβ [αξὶα ταγγὸς ἱτηρεαϊξ, 
ἀυοϊηίΐηυς ἀεπάδπι: τγῦες ξηϊτῃ 

1 ροτῖβ (τα πη {6 σασναπάο οπετὶ 
τεπῆεηῖ, αυᾶτῃ ἀεοτίατη σεάεπί, Α- 
᾿τατα {γα ίαπι μαἰ πηθᾶγα τη αἱ ΠῚ δΧ- 
σορίζανι οἵ ἴα τγϑάϊάϊε Ψ  ειῆζο. Ατ- 
Ὀοταβ ἴῃ ΠὈταῖο οἷο ροίαϊς υὐ γ]ο- 
Ὀαΐατατῃ ἰοοο εῇξηϊ : (,ϑολπυολίοσι π0-- 
“γε «οραηὶ) εἰ ὈΪϊΪηα5. []τ6 πὶ εαγα πὶ 
ΡᾶτΑ]}]61]ὰ5 αἷνεο ἢαπηηῖ5, αἱ ἢ. νὶς 
ἀαυδτατα εἃ τἰρθὲ ρατῖα ρεγγαρία ἱπ 
[οΠδτη τεοθης δέϊαση (ὲ εθιαπάετει,.. 
ςαρίζαᾳ τὰτῆδη ΔΙΌΟΙΕ ΠῚ», αυᾶ5 ἰἴα 18- 
σεηῖδβ εἴ ροηάεστγε δἰϊα!ο ρῥτεήας ΠΟῚ 
ἀεογίατη [εἀ Ἀγ πὶ οατνατὶ σοηβα- 
τεῖ, δὺ αἵτε ρματίθ ἔοήθο Ἰοπρὶαβ 
Ροττεξϊα (μα! ὲ αἹοί μβαρε λαιεπὶ) 
ταττίτη ΓαΠ᾽πεγεπῖ. ὅδ1ο τρᾶ ἔοτιε ἀε- 
Ἰεξϊα, εἴ ἀαὰὰ {αϑτοτ τηςφαΐϊαπι Ἰὰ εηὶς 
ταγγῖ τη ἤθς ἀδ)ϊοἱ αἰ ΔΌΓΙΡὶ πο Ρο- 
τεγαῖ, σα ΠῚ Ρδἰ πιὸ Γαπααπχεπτὶ ἰοοο 
͵αξῖᾳ Γἀροτ πιεαάϊαπῃ ἐοάγη, ααᾶ πηὰ- 
ΧΙΠΊΘ σαγν γε Γ, ΠΟ γεγ 5 Δα] Δ Πὰ 
ἀερτοῆδθε νεγρετεηῖ, {εὰ ββδθχὰ ἴωο, 
ααδῇ Γραίπιο φιοάδπῃ, ἱμάς γεοεάξη- 
ἴε5 (ὁ διτο! ]Θγεπῖ, 

ἀνίστη δὲ καὶ] ΔΙιοτί, καὶ οὐχῆῖ ς 
ἀεϊηάε ἔτι τυλεῖστα Ουεὶξ, Οειέγατα 
ἢ. 1. Ιαυάαπιὶ ΡΟ] ΠΧ νἱὶ. Τεξὶ, τοο. εἴ 
ϑυϊάὰ5 ἴῃ νοσᾶδ. ἀωβολάς, 

13. κατεγέλων» Οἵ. Ηετοάοτὶ 1. 190. 
τυλέον εἴκοσιν οπλἑῆο ἢ Ουε]ῇ. 

κατένειμε δώδεκα) Εκχ οοπ᾽εξιατᾶ 
Βτοάφι εἰ Ροτῖὶ (αῇαϊο, Ἡ ατοξίηΐοη. 
εἰ γνεῖῆκε εἰς ἱπιετξετοίαπί, ᾳφαυοᾶ εἰ- 
ἰᾶται ἰπ Πἰ τὶ νεϊετιθυ5 δάςηξ τεϊδιοτ 
Μαγεῖα8. Ἰπ ποῖ αυϊάεπὶ οπιηὶ- 
Ῥὰς εἰ εὐϊτὶς δὲ [οτὶρεὶβ αθ εξ, εἴ οοτῃ 
τος αὐςῖς ροῖῖε ἀοουϊτ ροξΣ ΑΥτες 
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ρος Φυλώξον. Οἱ δὲ αὖ Βαβυλώνιοι, ἀκούσαντες τοῦτα, τά 
πολὺ ἔτι μᾶλλον κατεγέλων, ἐννοούμενοι, εἰ σφᾶς Φρύ- 

γὲς καὶ Λυδοὶ καὶ ᾿Αράβιοι καὶ Καππαδόκαι φυλά- 

ξοιεν, οὺς σφίσιν ἐνόμιζον πάντας εὐμιενεστέρους εἶνον ἢ 

Πέρσαις. 

Καὶ αἱ μεν ἑφάζροι δὴ ὀρωρυγμέναι, ἤσαν. Ὃ δεῖιδ 
». ὕἱὉ8 ἴλπη- 

Κύρος, ἐπεὶ ἑορτὴν τοιαύτην ἐν Βαβυλῶνι ἡ ἤκουσεν εἴνωι, ἐν ἀετη, Εα- 
ῬΏταϊε ἴῃ 

ἤ τάντες οἱ Βαβυλώνιοι ὅλην τὴν γύκτω τύίνουσι καὶ κω-- ξοβδο ἀετί- 
ναῖο, νίηο 

μάζουσιν, ἐν τούτη, ἐπεὶ τώχιστω συνεσκότασε, λαβὼν [οτηποχὰς 
ἀζυ ἐΣ ͵ ; , ͵Ν ᾿ ν ον ἔερυλᾷ ρ8- 

πολλοὺς ἀνϑιρώπους, ἀνεστόμωσε τῶς ταίζξρους τῶρὸς ΤΟΥ ρίτυι, 
͵Ζ ε Ά, »"»᾿ Ἂ ΄ Ἕν ᾿ς Ἂς 7 

ποταμὸν. ὥς δὲ τοῦτο ἐγένετο, Τὸ ὕδωρ κωτῶ τῶς τῶ- τ 
᾽ὕ ἂ᾽ 3 » ͵΄ « Ν Ἂς “"Ὕ »“Ὃ 

ρους ἐχώρει ἐν τὴ γυκτί" ἤ δὲ διὼ τῆς πόλεως τοῦ 
ε ᾿ 

Ως δὲι7 

τὸ τοῦ τοτωμοῦ οὕτως ἐπορσύνετο, τπωρηγγύησεν ὁ Κῦρος 

ποταμοῦ ὁδὸς παορεύσιμος ἀνθρώποις ἐγίγνετο. 

ἐςῃίαπὶ ὙΠπυςγά. Ρ. 612. Αὐξϑτ, 
Τπυογά. Ρ. 366. ΕἸ ΓΟΠετις δά Ρ]αίο- 
τῖς5 ΡοΙ το. 24. εἴ Ραττηεηϊά. 14. [ἰ- 
ὰτ οοη]εέϊατα Μοτὶ δὰ ΠεΠΠεμῖθα Ρ- 
47. Ρτοροῆια, τοῦ στρατεύματος ῃοῃ 
τηδρὶβ ορὰβ εἢ. εϊηάς ἕκαστον μί- 
ος σαεῖξ. 

14. κατεγέλων)" Εχ ἰποτὶς Βτοά. 

ῬΠ1]ς]. εὐ Ουεἰ ἢ, τούτων κασεγέλων ἀε- 
{τι Ζεὰπο ; ΑἸἰτοσῆπυ5 ᾿ἰΌεγ ἤρα [0 - 
ἰατ τούτων {εἰ εδτἰαπὶ νει πὶ κάτε- 
γέλων οτηῖπι. ῬΓο Αὐκιω ΒυάεηῇῆβἉ 
ἴθογ εἰ ΑἸἰιογῖ, Αυδοὶ, φαοά τασερὶς 
Ζευης ἰάεο, συοᾶ Τγοὶὶ δηΐξα παπ- 
Πα τ ΘΟΠΙτη γΟγδτΙ ἔβεγίης, Ὠεϊη- 
ἦε Καπσπαδόκες ΘΌΕΙΕ, ἴῃ 400 ἃ ρτἰπηᾶ 
τῆΔηὰ Φρύγμοι (οτὶ ρίαπη αεταΐ, 

φυλάξοιεν Εἰχ (σα 6}. ἱπερίαπι τετη- 
ρΡὺ5 φυλάξειαν ΟὉ Αἰτο τη ατῃ, αἱ αἷῖ, 
υπορῃδῇ Ζευαῆς εὐτηαις ἰξομία5 ΝΥ εἰ- 

᾿ “ 5. ἐπεὶ ἑορτὴν) ἴτὰ ΑἸτοτγῇ, ῥτὸ ἐσει- 

δρρολινἢ Εχ. Ουεῖϊξ, ἐπειδὴ ἑορτὴν 
ἐν σῇ Βαβυλ. ἀεαάϊξ Ζεμπε. Ματεο 
Θίερῆ. ἑορτὴ «ὐτῶν ἐν τῇ Βαβυλῶνι ἦν 

εἴετι μείοῖο απάς. ΑΠΒοτ,, ἑορτὴ ἕαυ- 
ὧν ἐν Βαβ. ἦν. Ἐδἢο ἀϊε οαρίδτῃ ὉΓ- 

Ὧδπὶ) τοίεγι ετἰὰτη Ἠετγοάοταϑβ 1. 101. 
Τείυτα Τα τ τὰ Σάκαια εχ Αἴπεπϑοο 
χῖν, ρ. 629. οοπ)εοὶς 10. γορῖιυς 

Ἐχοτοῖς. Αοδάεπι. ἐν, δἀπηοηεηίς 
“Δεαῃίὶο. 

τοάντες οἢ ΑτσΏ]υπῇ ὃχ ΑἸτοτῖ, 
αὐἀϊεσὶ ; ἐοάετηηθθ δυξῖοτε ἐπεὶ σά- 
ωστα (οτ! ΡΩ͂ ρῥτὸ ἐπειδὴ σά χ. 

χπάφρους πσρὸς) ]απίϊπᾶ, ῬΒΠΕΙΡΗὶ 
γοιὸ Βϑιερῇ. 2. Ουε]ῇ. τάφρους τὰς 
οὔσας. [εὰ ἴῃ (πε! ἢ, οοτγθξίογ νετθῶ 
τὰς οὔσας (ρρίανῖ, οπα! α ἃ ρτίπλο 
ΕΠἰΌτατῖο αὐ ἴῃ ΑἸτοτῆηο, Ἰείταγ ὑπ 
ἐγατηααε. νοσϑθυϊαπὶ οτηϊῇ ; οὔσαξ 
ἐχοϊαίεγαι οαπὶ Ζεαηΐο ΨΥ εἰκα, ; 

16. ἐγένετο, τὸ] Αττὶσυΐα τη Οαεῖξς 

οταϊῆτ, Δαυᾶτὴ μὲν (οὔἶδβ ἴῃ ἰδοὺ 
ΠᾶΙὴ ἰηβεηΐοετη ἃ τοῦτ ταρίηδ [ἃ- 
ἔϊατ ἀοτῖναὶ Ζεαπα ργδμηῖε Πετγο- 
ἀοίο ἰ. 185. εἴ 191. ου]05 'ῃ {δηϊξη- 
τἰαπὶ ἰγα ηἤἶτ οζίατη ΨΥ εἰΚε, ου]ὰ5 τᾶ- 
τἰοηδτα ρτογαπ εαυϊάφίῃ ρτοῦο. “Καὶ 
“ς Χεπορθῃοητίβ,᾽ ἱπαυϊῖ, “4 παγγαῖὶο- 
“ἐ ῃς ἤθιηξη ἴῃ ἀυδ5 ρᾶτγίδβ ἀν! πλ 
“ οχ δηΐξγαξϊα ἐοατα ἢλ. ἴῃ 485 ἀέξ- 
“ς ἀμπέϊατῃ εταῖ, ἱπίτᾳ ὑγθέγη νι οί Γ 
“6 αἴνευτη ΤᾺ π τὴ τορειξ." 

ἐγίγνετο] Οπεϊ, ἐγένετο. ΑἸκοκῖ, ἐν 
ϑρώποις τοορεύσεμιος ἀαϊ. 

17. ἐστορσύνετο] ΟυεἸ ἢ. ἃ Ῥητηᾶ τη8- 
ὩῸ [σή ρίαπη Ὠᾶθεῖ ἐπορεύετο, βοϊηάς 
χιλιάρχαις ἀαῖ, ΛἸτοτί, τυεζῶν ἱ ἑπτσίων 
δᾶῦεῖ, αὐ ΟμεἸῇ, ροίξεα πεζοὺς ἱππέως, 
δι {εέξϊ. το. σαπλ δυῃτηᾳ τγιζῶν σὸν 

ΓΣῚ 



434. ΟΥΕΙ ὈΙΘΟΊΡΙΗΝ Αἅ0 
΄ Τὴ -»“-» ς 3 Δ νὰ Ἷ 

Πέρσωις χιλιάρχοις καὶ πεζῶν καὶ ἱππέων, εἰς δύο 
27 Ν ἊΝ -»" δ ΒΟ ΧῪ ὃς Υ Κ 

οὐγοντῶς τὴν χιλίοστυν τῦώρεινωι τῦρος ὠυτον, τοὺς δὲ ἀλ- 
764 " 5. Ν - “ΪΨ κ 

λους συμμάχους κατ οὐρῶν τούτων ἔπεσιλαι, ἥπερ ταρό- 

18 σίϑδεν τεταγμένους. 

βάδας εἰς τὸ ζηρὸν τοῦ ττοτωμοὺ τοὺς ὑπηρέτας καὶ τε- 

Οἱ μεν δὴ ̓ϑαρῆσαν" ὁ δὲ, καταβι-" 

ὥρες καὶ ἱππέας, ἐκέλευσε σκέψασθαι, εἰ πορεύσιμον ὃ 

10 εἴη τὸ ἐδαῷος τοῦ ποτωμοῦ. Ἐπεὶ δὲ ἀπήγγειλαν ὅτι. 

πορεύσιμον εἴη, ἐνταῦκγω δὴ, συγκωλέσας τοὺς ἡγεμόνας. 

τῶν πεζῶν καὶ τῶν ἱππέων, ἐλεζε τοιάδε. 

"Ανδρες, ἔφη, φίλοι, ὁ μὲν ττοτωμὸς ἡμῖν παρακεχώ- Ὶ ̓ 

᾿ 

ρῆκε τῆς εἰς τὴν πόλιν ὁδοῦ ἡμεέϊς δὲ “) αῤῥοῦντες εἰσίωμεν 
Ζ ὦ » , “ τ ὡρεώυ πιο κῦς ΩΣ 
ἢ. εἰσώω, εννοούμένοι, ὁτί ουτοι, εῷ οὺς νυν τυορευσόμνειδο, 

Φ φν Ν ς ᾽ ὮΝ ς »“ πὰ: « .. 

ἐκέιϊνοί εἰσιν, οὺς ἡμέϊις καὶ συμμώχους τρὸς ἑαυτοῖς 
Ε 3 ΓΙ ͵΄ Ἵ ΕΙ Ἶ 

ἐχοντῶς, καὶ ἐγρηγορότας ὥπωντως καὶ γήφοντως, καὶ 
3 Ν ΄ 2 “Ἢ Υ »“" 3. 3. ἮΝ 

2] ἐξωπλισμένους τωι ρα νευ μεν, εν κῶμεν νὺν δι γι" 
ἣ 

αὐτοὺς ἴμεν, ἐν ᾧ πολλοὶ μὲν αὐτῶν καϑεύδουσι, πολλοὶ Ἱ 

᾽ εν 9 “, Ἂν δον τῶν οἱ δος 
καὶ αἴσθωνται ἡμῶς ἔνδον οντῶς, ὥολυ ὧν ετι μῶλλον ἢ 
Ὧν 3 » » σις Φ 5 χὰ 

22 νυν ὥχρειοι ἐσοντῶι ὑπὸ του ἐκπεπλήχ,ϑαι. Εἰ δέ τις 

πο, 

δὶ αὐτῶν ΠΕ Ν τπώντες δὲ ἀσύντωκτοί εἰσιν" ὅταν ξὺ 

»-“Σ“, Ε ““ ἂς Ν ἐδ Ν. “ - 5» 7 Ψ 

τοῦτο ἐννοεῖται, ὃ δὴ λέγετωι φοβερὸν εἰγωι! τοῖς εἰς πόλιν 

ἱππίων ἀὰῖ. ΑἸιοτῇ, ροΐτεπιο ἴοοο 
πεζῶν ἱππέων ὨἨαὈοῖ. 

19. τοιάδε] Μᾶτρο ϑιερῆ. εἰ ΑἸτοτῇ, 
τάδε. 

20. ἄνδρες, ἔφη) Ἐκ Οαε]ξ, εἰ ΑἸτοτῇ, 
ἔφη Ἰηίδγα!. 

εἰσίωμεν] Ψυΐρο εταῖ εἰσίωμεν, μηδὲν 
φοβούμενοι εἴσω, ἐνν. 8ε4 |4π|ὶ Οἰ᾿πὶ 
Θιθρῆδηαβ νεῦρα μηδὲν φοβούμενοι οτἴδ 
νας εἢδ οχ ἱπιδγρτείατίοπα νετδὶ 
Θαῤῥοῦντες, ἘΒεέξὶς ρίας οπῆς Εαϊ- 
τίο Εκτοπεηῆς, Ηαϊοπιηίση εἰ Ὑ εἶκε. 
Δηῖς διθρῃδηὰπι) Οδπγδγαγὶ 8. εἰ ΠῈ 
σατ ἰἰτοὸ Βυάεπῇ εὐ ΑἸἰτοτγῖ, οὐ 
νογθα, α΄ τηστῖῖο ἀληηηδης ΟΠΊΠΕ5 
ῬΙδοείεγ Ζεαηίϊαπι, ααἱ νεγθᾶ εἴσω ἐν- 
νορύμενοε δο]ὰπι νεϊατὶ {ὰρεγνᾶσαᾶ, 
ααοηίΐαπι ἴῃ τηδλτρίης πε], ἃ Του η- 

ἀα τῆδηὰ δάάϊία Ἰεραπίατγ, 
ἄεπὶ 5 ̓ἰδτο εἰ ῬΏΠΙΕΙρο δὴ αἀαϊάϊς, 
Ροῖ εἰσίωμεν. 

τορὸς ἑαυτοῖ:} ΑἸτοτί, ταρὸρ ἑαυτούς, 
ἀεϊηάε συμπορευσόμεϑα ἃ Ῥτϊπιᾶ πΠηᾶ- 
πὰ Οπεϊῇ, Γοτρίυτα Παθεί. 

ΦΥνΣ ἴμεν] [τὰ τεέϊε ΑἸτοτῇ, Ψυϊξοι 
εὐἀϊτατ ἴωμεν, ]απι. ΑἸ. ἴομεν, τηᾶτρο, 
ϑιερἢ. εἶκεν τεξεγί. ἀείηάε καϑεύδουσιν 
αὐσῶὼν (αε]ΐ. 

τυολλοὶ δ᾽ αὐτῶν] Εχ ἰδ τὶ5 ἀπτίαΐϑ. 
τοολλοὶ δ᾽ ἄν ροία!ϊς Μαυτεῖα5, οσαἱ το-ς 
Ρετίτα πὶ αὐτῶν αἰ Ρ] Διο α}Π8 νἹάειατ ; ος, 
τηοτῖῖο φυϊάσπ. 

δὲ καὶ] ΑἸτοτέ, σορυΐᾶπὰ οπιίῆι; Γ 
τεξλιας5, αὐ Ραῖο. 

22. φιςπτείννοεῖτκ.}] ΑἸτοτί. σισεὶν 
γφεῖτει 

Εχ εο- "ἢ 

| 
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5. - Ἀν κα ΄Ν ΄ . 7 7 9 ᾿ εἰσίουσι, μὴ ἐπὶ τὼ τέγη ἀναβάντες βάλλωσιν ἔνϑεν καὶ 

» “Ὁ ς κηῪΎ ᾽ ΕἾ .΄' 

ἔνθεν, τοῦτο μάλιστω ϑαῤῥεῖτε" ἣν γῶρ ἀναββωσί τινες 
ιν Ν ΦᾺ 3 Ἧς Νὰ 

ἐστὶ τῶς των ἔχομεν ΑΝ κ᾽ εὸν πλυνννς 
ἐγ 4 

Ἐυ- 

φλεκτα δὲ τὰ τορόϑυρω αὐτῶν, ἐλλόμη μὲν αἱ ϑύραι 

τπεποιημένωι, ἀσφάλτῳ δὲ ἀρ αρναι δρας κεχρισμέναι. 

Ἡμεῖς δὶ αὖ πολλὴν μὲν δῶδα ἔχομεν, ἣ τωχὺ πολὺ 23 
“" 7. Ἂς δὲ 2 Ν »“» ΝΝ Ν 

τῦυρ τέξεται, πολλὴν δὲ πίττῶν καὶ στυππειον, ὦ τῶχν 
-“ ἧς Ζ “ ᾽ “" ἈΝ ͵ὔ 

παρωκάλει πολλὴν φλόγα" ὥστε ἀγώγκην εἶναι, ἡ Φεύ- 
Ἷς Ἂς ἡδ. ἃ, “-Ὁ ᾽ “Ἥ Ἕ Ἂς -“ 

γεῖν τὔχυ τοὺς ὠῳπὸο τῶν οἰκίων, ἡ τὔχυ κατακεκαῦσθαι. 

᾿Αλλ᾽ ἄγετε, λωμίάνετε τὼ ὅπλα ἡγήσομαι δὲ ἐγὼ 24 

σὺν τὸς Θεοῖς. 
Ἄ Ψ Ὲ « ͵ὔ 

ββρύω, δείκνυτε τὼς ὁδούς" 
9 ἂν ͵7 57) σους δ ᾿ς 

μεέϑω, τὴν τωχίστην ὥγετε ἐπὶ τὼ [βασίλειω. 

ς »-- 2 9) Ἂ 7 

Ὑμεῖς δὶ, ἔφη, ὦ Γαδάτα καὶ Τὼ- 
"7, ΑΒΗ χοῦν ΄ 
ἴστε γώρ᾽ ὅταν δὲ ἐντὸς γενώ- 

Καὶ μὴν, 28 

ἔφασαν οἱ ἀμφὶ τὸν Γωβρύαν, οὐδὲν ἂν εἴη ϑαυμωστὸν, 
᾽ 37) ς "4 ε “ τ 4 « » 

εἰ καὶ ὥκλειστοι οἱ πύλαι αἱ τοῦ βασιλείου εἰεν᾽ ὡς ἐν 
Ἔκ Ἂς »“ὦν᾽ « ,ὕ »" δ“ »“ »ρο“᾿ ΄ἵ 

κωμῶ γαρ δοκεὶ ή σολις πάσω εἰνῶι τῆδε Τῆ γυζῖτ:. 

βάλλωση ᾿ὰ ΑἸτοτῇ. γυΐϊρο βάλω- 
σιν Ἰερίεατ. ἀοϊπάς ἤν γὰρ ἀναβῶσιν 
ἐσὶ τὰς οἰκίας σινές. ΑἸτοεγῖν οὔ τς ἢ 5 

Ροῆεᾶ σύμμαχον. 
φοίνικο:) (αἴα]1ο ἐκ Φ. ἀεάϊε : 

κας ὨλῦΌει ΑἸτοτῦ, 

ἀσφάλτῳ) δίγάῦο χνὶ. Ῥ' 1073. διὰ 

σὴν ὥλης σπάνιν ἐκ φοινικίνων ξύλων αἱ 

οἰκοδομαὶ συντελοῦνται καὶ δοκοῖς καὶ 

στύλοις. τοερὶ δὲ ποὺς στύλον; σαρέφον- 

σε; ἐπ πῆς καλάμης σχοινία πυεριτιλέα- 

“ιν εἶτ᾽ ἐπαλείφοντες χρώμασι κατστώ- 

γράφουσι, σὰς δὲ ϑύρας ἀσφάλτῳ εἴς, 

23. μὲν δᾷδα) Εχ υε]ῇ, μὲν Ζειης 
αὐἀάϊάϊι : ἀεῖπάε στυπσεῖον ΟΔΠΔ]. εἴ 
Ουεὶξ, βοξθα πολλὴν τυαρακαλεῖ φλό- 

γα. 
σοὺς ἀπὸ τῶν] ϑἴερπδηὶ εἰ Τιεοποῖα- 

ΨΙΙ σοη)θδέϊατα αὐτοὺς ἀπὸ Ὡοπ Ορὰβ 
εἰ, εἰ τεξϊε ἃ ϑίερῃᾶπο ἰρίο οοπηρᾶ- 

ἀΐων 

ΟἸ͵ΙΑῖαΓ Αηδθαΐδ ν. 2, 17. 
24. τὰ ὅπλα) Ατισαϊαπὶ εχ Οὐς!, 

εἴ ΔΙτοτῇ, δά α!]άι!. 
βασίλεια] ΡοΙ πᾶπο νοσεπὶ ἀδεῆξ 

αυφράατῃ (υἱρί σδηῖογ Τεοποϊανίας εἴ 
διερῆβηυς,. οδυία, ππϑ στο ἡμὴ ΠΟΩ 
εὐππᾷι: 

25. εἰ καὶ ἄκλειστοι) [ἰὰ Βυάεηῆς 
1ιθεγ εἰ ΑἸιοτγῖ. φαᾶτη Τοτρτατατη νὰ ]- 
δατὶ καὶ γὰρ ἄκλ. ἩϊςὨΙΠΙ ΟΠ ιγ88. εἰ 
εἶεν, εἴ σοπ]εόζυτεθ Τιδοποϊανίϑπθο εἰ 
καὶ εἶεν Ῥτεοῖα! τ Ζεαπο. εἶνα, ΘΕ], 
1ῃ. 400 εἰ καὶ ἰαἴεῖ, 

ὡς ἐν κώμῳ)] ΜΝαυϊραίατη βασιλείου, 
ὡς ἐν κώμῳ" δοκεῖ γὰρ ἢ τυόλις εἴς. τη]- 

τῖ5. πιοά!5 νατίδηΐ τὶ εὐ], ΓΟΤΙΡΤΙ οἱ 
ψιγογ πῇ ἀοξϊογατη οοπ]εέϊατθθο, Βτο- 
ἀξθ5 εχ ᾿ἰὈτὶς [αἷ8. εἶεν ροίὲ βασιλείου 
Ἰπίετι 1αΠπτ, εἰ ἀεῖπάς {ογὶ] οὕπω ἡ 
τοόλι;. Βαάεηῆς ἰδεῖ ἀδῖ: εἶεν κω- 
μοδοκεῖ γὰρ ἡ τσόλις τυᾶσα τῆδε τῇ νυ- 

καί, ΑἸιονέ, εἶεν. κώμῳ δοκεῖ γὰρ τσῶσα 
ἡ τυόλις τῇδε τῇ νυκτί, Ἐπ ΟΔπιογάγς 
ψειθαπὶ κωμοδοκεῖ ΔΠΔΙΟΒα τ 6Π] οο- 
πᾶίυτ, Οὐ Ὲ, βασιλείου ὡς ἐν κώμῳ, 
δοκεῖ γὰρ ἡ τοόλις τσᾶσα σῇῆδε νυκτί, 
Τιεοποίανί5. ὡς ἐν πώμῳ γὰρ τηϑ] εθαὶ 
[οτρία τῇ : Μυτεῖὰβ εἶεν, ὡς ἐν κώμῳ, 
ἐν κώμῳ γὰρ δοκεῖ ἡ Ξούλις ττάώσα ; 8ϊῖ6- 
Ῥδηιιβ εἶεν" κωμῳδεῖ γὰρ ἡ πόλις πᾶσα 
σ΄. σον, ΝΕ] ὡς ἐν πώμῳ δε!" (νοϊαΐε, στα- 

ἅο, δὰ) κωμάξει γὰρ ἣ τυόλις στξσα. ψΜεὶ 
᾿ ἀφηϊαὰθ ὡς ἐν "άριῳ" ἐν κώμῳ γὰρ δοκεῖ 

ἣ τοόλις πᾶσα εἶναι. Ἑαυϊάφῃη ῬΓΞῈ» 

Ρ[2 “ 



436 ΟΥ̓́ΒΙ ΒΙΘΟΙΡΕΙΝΑΩΙΝΣ 

ἊΝ νΝ »“ ΄ο΄ ᾽ 

Φυλακῆ μέντοι πρὸ των πυλῶν ἐντευξόμεϑ α" ἔστι “γὰρ 
» ΄ 

αἰεὶ τεταγμένη. Οὐκ ἂν ἀμελεῖν δέοι, ἔφη ὁ Κῦρος, 
2 3752 “ἷ ᾽ 7, ς 7 Υ Ν 

ὠλλ᾽ ἱένωι, ω φπωροωσκευους ὡς μαλιστῶ λάβωμεν τοῦς. 

ἄνδρας ο 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα εῤῥήϑη, ἐπορεύοντο" τῶν δὲ ἀπαντών- 
ε Χ ᾽ ΄ ς Ἂ).- δῇ 7 

τῶν οἱ μὲν ἀπέθνησκον παιόμενοι, οἱ δ ἔφευγον πάλιν 
τὰ ς δ. 45 ,ὕ Ω ἄἰ, “9 ἣΝ ν ᾿ 

ὀπίσω" οἱ δ᾽ ἐβόων. Οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Γωβρύαν συνείβόων 
,᾽.»ϑ ζκυ. ς , 3 ᾽ οι ἡ“ ΔΩ͂ 

αὐτοῖς, ὡς κωμασταὶ ὄντες καὶ αὐτοί; καὶ ἰόντες ἡ ἐδύ- 
ε 7 δ -“ 7 π, ΤΩΣ 

γνῶντο ὡς τώχιστω ἐπὶ τόις βασιλείοις ἐγένοντο. Ν 

Καὶ οἱ 
Ἅ ον “" } ΄ ΄ 

μὲν σὺν τω Γωββρύῳ καὶ Γωδώτω ,«τετώγμενοι κεκλεισμε- 
ς ε Ν 7 » Η τ ἫΝ ᾿: 

νας εὑρίσκουσι τὰς πύλως τοῦ βασιλείου" οἱ δι επὶ τοὺς 
7 ΄ 5 ν » ΄ Ν 

Φύλοκως ταχϑέντες ἐπεισπίπτουσιν αὐτός πίνουσι σρὸς 
ΟΝ Ν Ν ΩΝ « Τ 2 “ ἀρὴν Τὰ 

ᾧως πολὺ, καὶ εὐθὺς ὡς πολεμίοις ἐχρῶντο αὐτοῖς. 
ς Ν Ἂς Ν ΡΥ ΠΎ. 2 ψ, τι 3) 

28 Ὡς δὲ Ἐραυγή φωι Ἀτυπὸς ἐγίγνετο, οἰσϑόμενοι οἱ ἔνδον 

τοῦ ϑορύβου, κελεύσαντος τοῦ βωσιλέως σκέψασθαι, τί 
"»ἷ, Ν “ δ ΄ 3 ΕΣ 7 Ν γον 

εἴη τὸ πράγμω, ἐκϑέουσί τινες ἀνοίζαντες τὰς πύλας. 

29Οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Γαδώτων ὡς εἶδον τὰς πύλας χωλώ- 
᾽ 7 ἣν -“" γ Ρε » 2 ΩΡ, 

σας, εἰσπίπτουσι, καὶ τοις πώλιν φεύγουσιν εἰσω εφεπό- 
Ψ ᾽ “" Ν Ν: » 

μένοι, καὶ παίοντες ἀφικνουντῶι πρὸς τὸν βασιλέω καὶ 

εὐπῖς Ἠδτηδβετμαῆο δὰ Τοϊδηυτα 
ἴοπι. ἰϊ. Ρ. 526. εἀ. Βιροηῖ, νυ]ραῖαπὶ 
Ἰεξχιοηετα τεβιταὶ, αὐ (επτεητὶςθ οτ- 
εἴα τ ορτίπηε σοηβτα ἐπε πὶ Ροβαμᾶπι 
ρτγροοεάδῃβ Γεητεητὶα εἰ καὶ-ττεῖεν ἐχ }1- 
ὕγσο Βυάεηῇ εἰ ΑἸιογῆηο ἔαϊς τεαάϊηΐε- 
ξταῖδ. 

ττυλῶν] Ἑάά. ρῥτ. ϑυρῶν. οὰπὶ ὅ1τε- 
Ρθαηο, ἔαοϊς Θυε!, Αἰτογῖ. ἀεὶπάς 
ἔστη γὰρ Ουε]ξ, ἃ ρτίπια ταᾶπὰ [οτὶ- 
Ρ[μ πὶ Ὠδῦεῖ. 

Οὐκ ἀν) Μαυτεῖυς Ἰηρεηϊοίς εἴ νοὸ- 
τοῦτα τεῦ οὐκ ἄρα μέλλεν οοη]εοϊτ : 
γιάς ᾿Ἰηΐτα {εξϊ. γό. Ῥῃιεὶρῃυβ. ποπ 
περἐϊροπιάεπι ἐπῖπι εἰ νετίετια οὐ γὰρ 
ἀμελεῖν Ἰερὶε ἰῃ [0 ἰἰδτο Τοτὶριατα 
ψἱάείατ, (ΕἸ. οὐκ ἀμελεῖν. Ψετγωπη 
ὧν νἱάετατ εἤξε ἰεποπάυτη. [14 εηἰπὶ 
ὥρα ἄν εἴη ρῖο ὥρα οὖν εἴη ἴαρτα ἰ, 4, 
13. οἵ ἰν. 4» 5. 0Ὁϊ νἱάς δηποῖαϊδ. 

μάλιστα) Ουεὶῇ, μάλιστα ἄν λά- 
ἔωμεν. 

χὅ. τνάλιν ὀπίσω) [ἰὰ οσατπὶ Βυάεπῆ 
ΑἸιτογῇ, ρτο τνάλιν ἐἴσω. ἀεϊηάς οἱ ἀμ- 
φὶ Γωβρύαν---ὧς κωμασταὶ καὶ αὐτοὶ 
ὄνσες. 

ἡ ἐδύναντο} Ζοπᾶτγαϑβ ὦ ὧς ἠδύναντο τά- 
χιστα, αἱ σοη͵εδοῖὶς ϑιερῃδηιβ.: [εὰ 
νυϊξαία ργϑοίζαγε τὶ νἱάειαγ, εἤαὰς 
4υὰ ροιτέταηι υἱὰ εἰ τᾶτίοηε. 

27. καὶ Γαδάτᾳ) Ἐχ Ζοπατᾶ ατιϊοὰ- 
Ἰαπὰ τῷ ἰηίεγαϊς Ζεαπα. ἀεῖπάε ϑύρας 
ΡιῸ πύλας ΑἸιτοτί. 

ὡς πολεμίοις] [τὰ εχ Ουε! ἢ, (αδάεηῖς 
Βτιοάφο εἰ Μυτεῖο [οτρῆις ΡΓῸ τυολί- 
ῥῶ ἤευπε, αυἱ εᾳαεης αὐτοῖς ἴῃ 
Ουεϊξ, οὐ! Π πὶ (ςο]αῆε. 

28. κελεύσαντος] (ορυΐϊδτῃ καὶ 8η- 
τεροηὶς ΑἸτογῖ, ἤθη ἰπερίς. 

29. εἰσπίσιτουσι) ΡΏ6Ι. Ουεϊ, Ζο- 
ΠαΓΑΒ εἰς ἃς εἰσαίστουσι, ταᾶτρο ϑῖερὮ, 
ὀπσωσσίσουσι. 

βασιλία) Ὡς ποπλίης αἰϊρυΐδης νυἱγὶ 
ἀοέξὰ, Τειηρὰς τρὶς οαφίς Πετο- 
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"Δ ᾿ ͵ 2Ν Ν ὕ δ, μϑΣ 5 ,ὕ 
ἠδὴ ἐστηκότοῶ αὐτὸν καὶ σπώσαμενον, ὃν εἰχιεν, οὐ ενουκὴν 

πχ ἢ ." ε ΟΝ ,ὔ ᾿ ᾿ 

ευρίσκουσ!. Καὶ τοῦτον μὲν οἱ σὺν Γαϑώτα καὶ Γωβρύα 380 
ἃ; ὦ »“" Ν ς ᾿ς ἥν ἣν Δ Εν Ν ΄ « λ 

πολλοὶ ἐχείρουντο καὶ οἱ σὺν αὐτῷ δὲ ἀπέθνησκον, ὁ μεν 
ε « ΒΩ " 3, 

τπροββαλλόμενός τι, ὁ δὲ φεύγων, ὁ δέ γε καὶ ἀμυνόμενος 
«, 353 Δ » ΄ ᾿ς » « ΤΑ 

ὅτω ἐδύνατο. Ὁ δὲ Κυρος διέπεμπε τας τῶν ππεωνϑ8ὶ 
7 Ἂς Ὗ « 7] ᾿Ν “ δ νῷ, ἡ 

τάξεις κατὼ τὰς ὁδούς" καὶ τροειπτεν, ουὑς μὲν ἔξω λομ- 
7 ἧς ἢ ΝΣ »- “1 ὦ 7 

βώνοιεν κατωκαίνειν, τοὺς δι ἐν ταῖς οἰκίαις κήρυττειν 
Ν “8 »ἢ » “ 3 ΄ “᾽ 

τοὺς Συριστὶ ἐπιστωμένους ἔνδον μβένειν" εἰ δέ τις ἔζω 
͵ «“ ͵ 

ληφϑήσοιτο, ὅτι ϑ᾽ανατώσοιτο. 
ὕὔ ἣ Ἧ 

Γαδάτως δὲ καὶ Γωβρύας 32 
Εδς οδρῖξϑ ἢ ἈΝ Ν Ν » Ζ .“ 

ον Και Θεοὺς μὲν πρῶτον προσεκύνουν, οτίι τετεμωβρή- το !]5 οὐ ἐς 

14 }} Ὁ 

ς ἢ; Ν » ΕἸ 

Οἱ μὲν δὴ ταῦτα ἐποίουν. 

"" “ .« 5.“.» ἐξ Ν Δ 7 

μένοι ἡσων᾿ τὸν ἀνόσιον βασιλέα, ἐπείτω δὲ Κύρου κατε- 
ν Ν »" Ν ͵, ἶ ἃς ἐν . 

Φίλουν καὶ χειρώς Κωὶι πόδας, πολλὼ δακρύοντες ὠμῶ 

χαρῶ καὶ εὐφραινόμενοι. ᾿Επεὶ δὲ ἡμέρου ἐγένετο, καὶ 32 
μ, ε Ν "7 » ς “7 Ν 7 

ἤσϑοντο οἱ τὰς ἄκρας ἔχοντες εὐλωκυιῶν τε τήν «σόλιν 
Αι, ΄ Ν 

καὶ τὸν βασιλέω τεθϑενηκότω, πιαρωδιδόωσι καὶ τὰς 
:7΄ -»“ ΄- Χ 3 5. ΧΝ 

ὥκρως. Ὁ δὲ Κῦρος τὰς μὲν ἄκρας εὐθὺς παρελώμ- 84 
ἂς » 2 

βωνε, καὶ φρουράρχους τε καὶ φρουροὺς εἰς τωύτως ἀνέ- 
ἃ Ν Ἃ 7] ζ ΕΙ “ »"»7 ͵7 

πεμπε᾽ τοὺς δὲ τεθνηκότας Θάπτειν ἐφῷήκε τὸς προσήη- 
Ἷ , Ε ΄ 9 ΄ 

κουσι" τοὺς δὲ κήρυκας κηρύττειν ἐκέλευσεν, αποῷερειν 
Ν ΄ 7 Γ 

πάντας τὰ ὅπλω Βαβυλωνίους. ὅπου δὲ ληφϑήσοιτο 

ἀοίυς Ἐεϊζίαπυς δὰ ἱ. τ9ο1. δά Δῃπα τῇ 
536. ἀηῖε (, Ν, τεΐετι, 

σπασάμενον) ἴα οὐτὴ ΠἸὈτῖ5 Βτγοάϑοὶ 
οἱ ΑἰἸιοτί. Γογιρῇ ρτὸ ἐσπσιασμένον. 

30. προβαλλόμενός «ι)͵) Οπε]ῇ, ἃ ρτὶ- 
τὰ τήδηι τρροβαλύμενός τις ὨδΌεῖ. 
ἀεϊπάς ὅτῳ δύναιτο ΑἸτοτῇ, 

31. σὰς τῶν ἱππίων τάξεις] ΑἸτοτῆ- 

Πὰς ἰἰδεῖ διέπεμισε τάξεις ἱππέων, ΠΟῺ 
ἱπερίο. 

ληφϑήσοιτο) [τ ΘοἸ , ῥτὸ ληφϑείη. 
Ψιάε πιοχ δά {εξὶ. 34. ἀδἰηάθ ϑανεῖται 
Ζομᾶταβ ἀεάϊε. 

33. τὰς ἄκρας} ῬΊυγεβ ἀκροπόλεις ἴῃ 
τὸς Βαῦνϊ]οπε δάξαϊ δ αἰϊα πὰς ἤθη 
εουαῖ : {εὰ ροίαϊς ἀκρόπολις Ὠαθα- 
ἡθ ρίατα ὁαβο}1λ ἴεα ἐρύματα. 

34. φρουράρχους] ἴτᾷ ῥτοὸ φρουράρχας 

συεῖῖ. εἰ Ζοπᾶγδαβ. ἀεϊπάς αὐτὰς ἔ- 
σερσε ΖΟηδΙΆ5 ἄδῖ. 

ϑάσπτειν ἐφῆκε) Νετθαπὶ ϑάστειν ο- 
τηῖῆτ ΑἸτοιῖ. εἰ Εαά, διερῇ. [μβοποὶ, 
αἰϊεγιίοο ἃρροῆίο ποίδγιηϊς. ἀνῆκε 
Ἑάά. ρῥζ. εἰ πιᾶτρὸ σπεὶέ. 

ληφϑήσοισο) [τὰ οσατὰ ῬΥεϊῆο Ηυϊ- 
ἙὨΙηίοη. 1ὰητ, ΑἸὰ, Ἰπηρτ. Γδοποὶ]. 
ϑιερἢ. λειφϑήσοιτο ἴῃ ποῖί5 ϑῖερῇῃδ- 
ΠῸ5 ρῥτεθίειγε (6 αἱὲ αἰβηκίεηῖε ΠΌτο 
νεῖοια ληφϑήσοιτσο, ηυοά εἴ ἰη ΑἸἰτοτῇ, 
Ργουδηῖα ΕἸΙ͂σμετο δά ΔΝ ]]εγ ᾿ϊ, ρ. 
,ῆο. ἔχ συ, ληφθϑεῖεν ἀδάϊτ ΖΕεη6 5 
ἴπ πιατρίης ϑδῖερῃ. εἷ λωφϑοῖν, Οἱ, 
{εξὶ, 21. 

Εἴ 
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ΟὙΕΙ͂ ΠΙΒΟΙΡΙΙΝ 
ε ᾿γἢϑ, ΓΙ ἘΝ Τ, ε 7 ΠΟ Ἐν 3 Ὑ 
ὄπλα, εν οἰκιῶ, “προήγοβρευεν, ὡς σοντες οἱ ἔνδον ἀπο ά- 

νόντο. Οἱ μὲν δὴ ὠπέφερον' ὁ δὲ Κῦρος ταῦτω μὲν εἰς 
Ἂς 37 3 ς χῦς ΤΩΣ “2, ὴ ΄ ἜΝ κα 

τος φ ρος κατέθετο, ὡς εἰῆ ἐτοίμύου, εἰ Τι σοΤε δέοι χρθη- ὃ 

ΕΥΔΩ ἢ : Ἀ Ὁ ΞΟ - ᾿Ν ω 

ὅδσϑωι. Ἐπεὶ δὲ ταῦτ ἐπέπρωκτο, πρῶτον μὲν τοὺς μά- 
γᾷ «ς » »“Ὅ“ ν᾽ , ΟῚ ᾿ 

γους κωλεσῶς, ὡς δορυωλώτου τῆς πόλεως οὔσης, φκρο- 
7 "Ὁ »" Ἂ ἐὰν 5 .᾿ ΕΙ ῸὉ 3 (ἵῦ 

ϑγιο, τὸς Θεοῖς καὶ τεμένη εκελεύσεν ἐξελεῖν" ες τούτου 
Ν Ν δ᾽, ͵) ᾿ς Ὁ ω- 7 «“ ᾿ 

δὲ ὅτ οἰκιοως διεδίδου κῶωι ὠρβχειῶ τοῦυτοῖίς, ουσσερ Ἀογὼω- 

Ἂς Φια ἂ “Ὁ τὰ τ) ΣΝ Σ 

γους ἐνόμιζε τῶν κωταπεπραγ μένων" ουτὼ δὲ διένειμεν, 

ε΄, 5: Ν᾿ ἊΝ ἣ; »" ὅν ΟΝ Ε χ 

ὥσπερ ἐδέδοκτο, Το, Ἀρωτιστῶ τοις ὠρίστοίς. ".» δέ τις 

»Ἅ, -»“ “ ,͵ὔ Ἄ Νἷ ΄ 

86οίοιτο μέϊον ἔχειν, διδώσκειν προσιόντω ἐκέλευε. Προέϊπε 

δὲ, Βαβυλωνίοις μὲν τὴν γῆν ἐργάζεσθαι, καὶ τοὺς δασ΄- 
ἊΝ 5 τ Ἂς γὶ ͵ὕ “ χὰ, 3 

μους φοποῷερειν, καὶ ϑερωπ εύειν τούτους, οἱς εκαστοιί ὡῦυ- 
“Ὁ“"ὋᾺ 5 7 ὰ  Α Ἂ, Ὶ]ε κᾺ"ο »" 

τῶν ἐδόθησαν" Πέρσως δὲ τοὺς κοινωνοῦντας, καὶ τῶν 

προηγόρευεν)} 718 σατὰ ᾿ἰῦτο ῬΠΙεϊ. 

Βυαεηῇ, πηαγρίηε δίερίι. δε σε], 
Ζειπο ΡῥΓῸ σροηγόρευον, αμοα τενοοᾶ- 
νι νγεῖίκε. 

ἀποϑονοῖντο} Ηος εχ Οαεϊξ, εἰ ΑἹ- 
τοτῇ, ργορίθυ. ογαί!ομῖβ ΟὈΪ Ια ἔογ- 
Τὴ Μα]ρατὶ ἀσοϑανοῦται Ῥτερία ἑ 
Ζεαπα ρτοδαπία ΕἸ οπετο δὰ ὕΝ εἰ Ἰου. 
11. Ρ. 270. Οοπηραίᾷ [δξὶ. 31. εἱ δά 
᾿ς 2. ὉΣ. 

35. ἀκροϑένια ῦ ἙΔά. ργ. ἀπροϊγήνια. 
ἀεϊπάς ἐκ σούτου δὲ οἰκίας οταῖῇο καὶ 
ΑἸτοτῖν 

οὕσπερ κοινωνοὺς) ΝΟΠ Δ {5 ΓΤ 
οὐπη Ζευηϊο εἰ Δ εἰίκῖο τεοΐρεγε 
αυοάὰ Πἰθεγ Οπεϊ. σατπὶ ϑαάα ἀδί κοι- 
γῶώνως, ΤΆΤ 5. νοσΔΌΘΪ απ, ΠΌΟΠΙΔΠῚ 
ἴπ ΑἸτοτῇ, οἷς κοινωνεῖν, ῬΕΙ͂ Ποίδη, [Ὀτὶ- 
Ῥῖο κοινωνεῖν, εἴ : ὑπάς [αἰρίοῖο παί- 
Οἰταγ τη, εχ ποίᾳ ποη ἱπίε!]δέϊα 
Οτίδτῃ νατὶεταΐετη εξ ΠΠ|8Π|. 

ἐνόμοιζε] (σαε} , 4 ρεῖπηα τᾶπὰ ΟΠ 
Θαϊάα [π᾿ κοινὼν ἀλί ἐνομίζετο. 

᾿ οὕσω δὲ] [τὰ σὰπῇ Οα!α]. ΠΠΌ ΕΓ ΔΎ. 
δὲ Αἰκοτῇ. καὶ οὕτω ΡΏΙΠΕΙ. εἰ ΟΕ]. 
Δηῖε Ζευπίατῃ δὲ ἀρεταί. 

᾿ φοροσιόντα  ΟὐεἸ. τσροσιόντιας ΠαΡεΐ, 
τείογεηία Ζεαπίο, ἱδοεηΐς ἰατηεη ΕἸί- 
οἴετο. προσιόντα διδάσκειν ἐκέλευε Λ]- 
τογβηας ΠΡ εγ, 

36. Βαβυλωνίοις] Ἐχ Ἑάά. ρτ. ῬΠ1]- 
εἰ. Ουεἴ ς. ΑἸτοτῇ,. νεΐϊεγεπγχ ᾿ξ οπαπι 
ῬΙῸ ϑίερῃαηὶ Βαβυλωνίου; τενορᾶν!ῖ 

Ζ7Ζεὰ πα σοπΊραγδἢ5 Ψὶϊ!. 6, το. εἴ 15. 
σοὺς κοινωνοῦντας) Ψαυΐδο εἴαΐῖ καὶ 

ποὺς κοινωνοῦντως. ΟΥΕΪΓ κοινωνούς. Ῥετ- 
[45 ἀϊοὶ ρατιϊοῖρες. τεγα πΊ ρβεπαγα πὶ 
Ῥτορίετεα, συαοά ἱῃρτγίτη 5. ΠοταΠὶ ο- 
Ῥετὰ Ογγὰβ γταπὶ Ὀ6πε ρα ηἴει, σεηίε- 
Ῥαῖ Ζειπο, τοέϊε πηϊταηῖε ΨΥ εἰΚιο, 
4υἱ ἀπδίϊαηίεγ Μεάοβ ᾿ητε]}Π[ρῖτ, ) α- 
Ὀϊταςοπα πὶ ργεροιάϊε ΑἸτοτγῇ, ΠΡΕΥ καὶ 
ΟΠ 65. ϑαρτὰ [εξξ, 35, κοινωνοὺς 
τῶν κατασεσραγ μένων νοσαᾶνὶς εοίάεπι 
Ρετγίας : Ἰηΐγα νὴ. 1,.76. κοινῶνας νεὶ 
κοινωνοὺς ΜΕΪ κοινωνοῦντας Ἰ[ΘΥΌΆΓΩ νοσϑῖ, 

4ος Ποάϊε ΡὈΪ σε ταὶ δάπη!ητοβ 
ΔΡΡΕΙ]αθῆαβ, ἢρηϊδοδίίοπε ἂὺ πος 
Ἰοσοο [16 Π8. 

καὶ τῶν συμμάχων) Ἐτίατη Ἦΐ59ς αἵ 
Ῥεγῆβ, ηο5 κοινῶνας ἀἰοῖτ ΧΕΠΟΡΠΟη, 
οἰκίας καὶ ἀρχεῖα Ογτὰ5. Βανγίοπα ἀε- 
ἄεταῖ. Ὡς (Ὀς 5. τὰ πῇ οὐδ νὴ. 4. 
28. ὅσοι αὐτῶν οἰκεῖν ἐβούλοντο τσωρ᾽ αὖ- 
σῷ, τούτοις δὲ χώραν καὶ οἴκους ἔδωκε. 

δαάϊαγ Μεάος εἰ Ηγτγοδηῖος πιλαχὶ- 
πλᾶπὶ ρᾶτίετη ας. Αὐπυς ἀε Β8- 
Ῥγυ]οπὶὰ ἴογγᾷ ἔδγηο εἴ, Ογαχατὶ ἱρῆ 
ΒαῦνΙοπε ογαΐ ἐξηρημένος οἴκος καὶ ἀρ- 
χεῖα αἵ εξ ν|ϊϊ. 5. 17. Οαπὶι τηϊτίετα 
νας Ογγβ [ἀἴγαρᾶβ ἴπΠ ργονϊ ποῖα5 
ΟΡ. 6. ἐφόροις ἴδια ἰΘρδι15. ἴῃ ρτονὶπ- 
οἷὰ5. τη τε 415 αχίγα ογάϊπθπὶ ἢ Π11}}-- 
ἴέτ χώρας νέμεσθαι καὶ οἴκους ἴῃ ΡΓῸ- 

νΊ Ποῖ 5 αἴπρπαῖ ; αὐυοὰ παἰτασηαὰδ 
ΠΠΩῸ5 {εξὶ. 5. ἀἴοὶς οἴκους καὶ ὑπή- 
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συμμάχων, ὅσοι μένειν ἡροῦντο παρ᾿ αὐτῷ, ὡς δεσπότας 

ὧν ἔλαβον προηγόρευε διωλέγεσίϑαι. 

Ἔκ δὲ τούτου ἐπιθυμῶν ὁ Κῦρος ἤδη κατασκευάσα-.387 
(αἰ Πα τὰ- Εν «ς » « »“ τι 3] Ἵ "ὦ 

σϑαι, καὶ ὠυτος, ὡς βωσιλεὶ ἡγεῖτο σρέπειν, ἔδοξεν τίοπα ντας 

: ἰ ᾿ἰππιταϊῖ, αζ ,ιὁ να “ο“Ὁ ὡς »ρο» »“"ὝἭ» 7 ΄ »“ « ε 

αὐτῷ τοῦτο σὺν τὴ τῶν Φίλων γνώμη ποιήσώι, ὡς 676 ἀπιϊοὶ ἰπιεὶ- 
“ δἰ» “ γυδιν ΚΑ Ν ,, Ἰιρδηῖ, Ἰρ-. 
ἡκίιστῶὼ ὧν ἐπιφϑόνως σπῶνιος τὲ Κῶώι σεμνος Φανείη. [πὶ τατο ἴπ 

“ οοηίρεέζαπῃ Ἔ Υ̓ » »“" “ .« »" ς “« δὲ 

Ὧδε οὖν ἐμήχανοτο τοῦτο ὥμω τὴ ἡμέρω στὰς, Ὁποῦ ρορυὶ! νε- 
9» Δ 2 » ΄ ᾿ ΄ ε ᾿ 7 ᾽ ηἰτα ἀεθοτθε 

ἐδόκει ἐπιτήδειον εἶνωι, προσεδέχετο τὸν βουλόμενον λέγειν 
ΕῚ 7 ᾽ »» ς ΕῚ »" 

τι, καὶ ἀποκρινόμενος ὠπέπεμπεν. Οἱ δ ἄνϑηρωποι, 88 
« »5} ᾿  ρ-. ν, (-- ς ͵΄ Ν ω 

ὡς ἔγνωσαν, ὅτι προσϑέχοιτο, ἥκον ἀμήχανοι τὸ πληϑος" 
ΕῚ »"Ὶ "»"» »᾿» ᾿, 

καὶ ὠϑουμένων περὶ τοῦ προσελϑ εἶν, μηχανή τε πολλὴ 
Ἂ 7, ᾽ ἘΣ αλ δι ε » Δ 7 

καὶ μωχή ἥν. ΟἹ: δὲ ὑυπήρετωι ὡς ἠδύναντο διωκρίνωντες, 
ἐφ » 7] 

προσίεσαν. Ὁπότε δέ τις καὶ τῶν φίλων διωσάμενος 39 
ΝΝ , 7 7 « -“ Ν » μ 

τὸν ὀχλοὸν προζφανείη, προτείνων ὁ Κυρος τήν χειρῶ προσή-- 

. ΙΝ, 

κόους κατὰ τὰς καφαστραφείσας χώρας. 

δαιγαραγα τι ἱπηρϑῦῖο {1 Ὁ] οἷς 605 ὁσπό- 
σοι γῆν καὶ ἀρχεῖα λάβωσι ἴῃ ῥτονίη- 
οἷα Γδέλ, χ. σἂρ. 6. εοίφμς δυΪδπΠ 
{φίγαρϑο οοΐθγα Ἰαθεῖ ; αὐο5. ἰζθγα τα 
{εξϊ. 1.2. ἱπιο! ραγα πῸ5. νοϊα  ῆξ νἱ- 
ἀετὶ Ροῖπε Χεπορῆοη, ὉΌῚ αἷΐ δά [ἀ- 
{ΓΑρΆΒ : οὕπω καὶ ὑμεῖς τοὺς ὑφ' ὑμῶν 

ἀρχὰς ἔχοντας μιμεῖσγαι ὑμᾶς διδά - 

σκετε. ἴὉ] εηἰπὶ (οὐϊσας 4αϊάδ πὴ 
ἀρχεῖα ὨᾶθΘηΣ (οτὶρία πη, Ψεγαπι [18 
εἰίατῃ ὑφ᾽ ὑμᾶς εὔϊξ ἀεῦοτεί, ϑῃροτ- 

 εἢ, αἱ ἀρ οἰάπηαβ, αυδ86 ἀϊοδηῖαγ ὠρ- 
χα. ϑαρτα ἴ- 2»9.3. χηἴ τά σε βα- 
σίλεια καὶ τὰ ἄλλα ἐρχιεῖα. ΟΌΪ ἐοάες 
τερίϑ εἴ ραΐβιία ργοοθγάπη {εὰ οἕ- 
οἴοταπη ραἰδιϊ ογα πὴ Πεη βοᾶν νΙάςη- 

Εἰ νἹ]. 5, 85. εἰ ἐν πέρσαις ἐπὶ 
σοῖς ὠρχεΐοις οἱ ὁμότιμοι διάγουσιν ΕΣ 

ἢ. τ, 5. τόδε τὸ ἀρχεῖον τεβίαπη Ογτὶ 
Βαθγίοηα νοσϑί, εἰ [εξὶ. ὯἜ ύρας, 
Ῥᾶυϊο νετο Ροῖ τὰς τῶν ἀρχόντων 3ύ- 
ρας ἀϊοῖϊξ ῥἴο ὠρχ!ε τῶ. ΔΙΌ ἀπο] ατὶ 
Ροιεῖ αυἱά ὅς ἀρχεῖον ἀρᾷ Χεπο- 
Ῥθοηΐεπι, νεϊατὶ Ἐε!]εηϊοοτα πὶ ν. 
4» 58. Οὐϊ νἱάδ ἀαπηῃοίαίοηοτη. [π 
Ογτορδράϊεξο. Ἰοοῖὶς ἀρροῆιϊβ νἱάσίαγ 
νοσαθυϊατα ἔεγε δράεϑ εἰ ραϊδίια ρσο- 
σότατα, τηλριβγαία τη εἰ ΟΠ οἰοταπι 
ΡδΙδιἸπογατη Πρπίβοδτα. 

τῦαρ αὐτῷ) ΑἸιοτῖ, παρ᾽ ἑαυτῷ. ἀ6- 

πὰς αἷς ἔλαβον σατὴ Ζειιπίο [οτρίαπ 
ΤΩ Δ |]6Π1. 

37. ἐσιϑυμῶν} ΘΕ, εχ οοττεξδιίοης 
ἐπεθύμει Παθεῖ, αυοὰ ἀαὲ 1ὰπ|. εἴ 
1ἤπρτ. 4ὰς ροϊετίοσ ἀεϊηάς ἔδοξε ὃ 
αὐτῷ ἀεάϊι, [π᾿ τᾶπὶ Ὀτγενὶ οταζίοπα 
ἐνωκόλουξεον {ατὶς εξ ᾿πίσανα. ΑἸτοτί. 
ἤδη οΥαϊῆς. Οειεγατῃ 8Ὁ Πᾶς (εὐϊίοπα 
τεξλια 5 ̓πἰτα τα ΠΠὈτὶ οὗἴανὶ ταὶ ἀποὶ 
νιάδίατ, αὉϊ Ὀ6}115 ΠΠ 5. ῥραοὶβ ἃτίαεβ 
εχρ Ἰοδητατ, 

ἄν ἐπιφθόνως) {τὰ εχ Μαυτειὶ [6 Π- 
τεπτῖὰ ρτ 5. ΠΙΟΛΟΠΙπίοη νυ]ραῖα πῇ 
ὠνεπιφιϑόνως αἰΠιηχίι. [τ [εξὶ, 28. 
ἥν ἀπαρασκεύους ὡς μάλισεη᾽ ἂν λάβω- 
μεν ποὺς ἄνδρας 1 ἴῃ σαεῖ, εα. 

ἀποκρινόμενος] ΑἸτοτί. ὠσποκρινάμενος, 
Βεαύεῃ8 οὐμοήχιανοι ἘΧ 11... τταπα 68 
ϑαϊάαθβ ἴῃ νοὺς ὠμηχάνητοι, ἀντὶ ποῦ 
τοολλοὶ, Ξξενοφῶν σοΥτροηάαίᾳας Πἷπο 
νϊἀεραῖαγ Καυΐετο. 

38. μηχανὰ) ΑἸτοτῇ, τοολλὴ μηχανὴ 
ἤν, ΟΥ̓] ΠΠς νετῖ5 καὶ μάχη, α1ξ6 ΠΟῚ 
νἱἀδηῖαγ οὰπὶ νερὸ ὠθουμένων π6Ο 
σὰπὶ ᾿ἰρίο ἰοσο σοηρίαεία : ἀδηϊαὰδ 
Ὧδο [15 θέπ6 οοευηΐ μηχανὴ καὶ μά- 

ἡ. 
τοροσίεσαν] Τίᾳ τεξὶε διερῇ. νυ]ρὰ- 

ἴυπι ἀπίεα προσήεσαν σοΙτοχίϊ, αἰΐδη- 
τίθηῖε ῬΏ1Ε], πε, ΑἸτοτῖς 

ἘΓ4 
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πον “ "} Υ ᾿ Ἵ αὐτοὺς, καὶ οὕτως ἔλεγεν, "Ανδρες Φίλοι, περιμέ- 
“ ΚΟΥ ΝΖ, 3 ᾽ ἢ 
εωῶς τὸν οχλον διωσώμεϑ α᾽ ἔπειτω δὲ καϑ' ἡσυ- 

΄ Ἃ ς Ν δ Ψ; « 
χιαν συγγενησόμεϑα. Ο, μεν δὴ Φίλοι τσερίεμίενον, ὃ 

9 Ε » “:ε : 9 Ξ 

δὶ ὄχλος πλείων καὶ πλείων ἐπέρῥει, ὥστ᾽ ἐῷφϑασεν 
φ΄ ἢ ἊΨ» »“»δ͵ ΄, » 

ἐσπέροι γενομένη, τιρὶν τὸς φίλοις αὐτὸν σχολάσαι καὶ 
ἘΣ ΤΕΣ ΠΡ αι ! ε ᾿ ε οὺ Β Ἶ 5 

40 συγγενέσθαι. Οὕτω δὴ ὃ Κυρος λέγει, ἴΑρα, ἔφη, ω 
5, - Χ Ν ογτὶ ΝΣ 

ἄνδρες, γυν μὲν καιρὸς διωλυϑήνωι" αὔριον δὲ πρωὶ ἔλ-- 
Ἂς » ͵͵ ε “»“᾽΄ »“ 

ϑετε καὶ γὰρ ἐγὼ βούλομαι ὑμῖν τι διωλεχϑῆναι. 
9 7 » ς , " "γ΄ ᾿ » "ἤ 
Ακούσαντες ταυτῷ οἱ Φίλοι, ἄσμενοι ὠχίντο ἀποϑέοντες, 

[ 

᾿  ΝἜἔἜ ͵ὔ »“"Ὕ » ͵, 

δίκην δεδωκότες ὑπὸ ππάντων τῶν ἀνωγκωίων. Καὶ τότε 
[72 ᾽ Ψ 

μὲν ουτως ἐκοιμήδησαν. 
-“ 5 οἷ 7 ς Ν - Ὁ ᾽ ᾿; ἄνννιι 

ἀἐν νυ ΒΝ δι ὑστεραίον ὁ μὲν Κυρος αρὴν εἰς τὸ ὠὑτὸ χω- 
Ε ᾿ Ἂς. "““ »“᾿ ͵ 

θίον' ἀνθρώπων δὲ πολὺ αλέιον λήϑος περιειστήκει, 
7 ΄ Ἂς Ἂς 7 δ ς 7 

βουλομένων τωροσιένωι, καὶ ττολὺ τρότερον, ἡ οἱ φίλοι 
“ὴ ε “ "“, ε ͵7] » Σ , 

παρησαν. Ο οὖν Κυρος περιστησώμενος τῶν ξυστοφό- 
“ ΄, ΄ “ ΣᾺ ᾿ 327 

θῶν ΠΈερσων κυκλον μεέγων, εἰπε μηδένω παρίεένῶι ὥλλον, 
ν᾿ Δ ς 7 δ "» “- τ ΄-: 

ἡ τοὺς ζίλους τε καὶ ἄρχοντως τῶν Περσῶν τε καὶ τῶν 
, ἘῸ 3] « “ 

42 συμμάχων. Ἐπεὶ δὲ συνηλθϑον αὐτὰ, ἐλεξεν ὁ Κυρος 
7 » 3 ᾿᾿ Ἷ »- Ἦ 

αὐτοῖς τοιώδε" “Ανδρες φίλοι καὶ σύμμωχρι, τοῖς μεν 

Ὑγετὸ 

γετε, 

30. ἄνδρες φίλοι] Ητες ογϊῆι σα εἸῇ. 
401 ἀεϊπάς σατῇ Αἰά. Βτοάει [ἰδτι5, 
Βοά!]. «σαραμένετε Ὠαδεῖ, αὐ ρᾶυ]οὸ 
Ροήῖϊ οσυπὰ ἰρία δίεο }αητπὰ τυαρέμε- 
νῶν. 

ως] Ἑαά. ργ. εἰ ΑἸτοτέ. ὡς. ἀεϊηάς 
διωτόμεϑα Ἑάά. ΡὈΓΙ. Οαεῖξ, 

ὐλείων καὶ τολείων)] Ουεϊξ, ἃ ρτῖπια 
τη τυλείω καὶ τυλείω. ἘΔ44, ϑδιερῇ. 
1 δοηο]. νετθα καὶ τολείων (1611 ἀρμο- 
ἤπια ποίαταηϊ. 

ὥστ᾽ ἔφϑασεν] ΟπΕΙΠ. Ρτὸ ἕως τσαρέ- 
φϑασεν, ἕωσπερ ἔφ. ἀαΐ εἀπιηὰε ἱρ- 
ἵατα (οτρίαγατη σοπ]δέϊαγα ἔαϊί δἢὲ- 
οατὰς ϑίερῃ. αὶ ἰοοα Ηοπηετίοᾶ {τἰᾶ 
σοτηραγαν!ῖ, ΟὉΪ τσαραφϑάνω εἰς Ρὑτοὸ 
Ξυροφϑάνω. Μᾶτρο διερῇ. ὥσσε ἔφϑα- 
φεν. ΑἸτοτῇ. ὥσε᾽ ἔφϑασεν ἀαῃῖ, αυϑητ 
Τοτιρίαγαη αὐ οὐ πὶ ΔΡΕΠΠπ|ὰπη 
τεσερὶ. Μαϊὶὲ Εαἀά. ργ. εὐ Ουεῖϊξ, 
ἑσπέρα τε γενομένη ὨαὈςὨΙ. 

40. ᾿Ακούσαντε: ΑἸιοτέ. δὲ δάϊαη- 
Χίτ, ἀεῖπάε ἀπὸ τυάώντων ἀναγκαίων 
ΑἸτοτῖ, ἀστὸ δτία πη σοίογὶ οπχηδα ἢἰδυὶ 
εἀ ΠῚ δὲ {στῖρτὶ ἀδηῖ, ργθίεγ Βοάήϊ. εἰ 
Ουεῖῇ, φαοά διερῃαπὶ δαυποηϊία πηιι- 
τἀγταηΐ ἰῃ ὑπὸ Εαά, Ετοπ, εἰ Ημαι- 
ΟΠ !Οπδηἃ, σοπηρᾶγαῖο ἰοοο Απᾶ- 
Ὀαΐ, ἵν. 4, 14. ὑπὸ τῆς αἰϑρίας δίκην 
ἐδίδοσαν κακῶς σκηνοῦντες αἱ Δ πη ἢ 
ΠΟ ρἷαπε οομνοηϊῖ. ἀναγκαία ἴαηΐ 
συρίάο οἷδὶ εἰ ροίυ5, εἴ ἢ φυϊά ρτω- 
ἴεγεα παΐαγα ὨυπΊδηα Πδρίταῖ, ΟΥ̓, 
ΑὈτείοῃ. Τυογά. Ρ. 301. 

41. τοεριειστήκει)] ΟΕ], τσεριεστήκει. ᾿ 
ἀεϊηάς βουλόμενον ΑἸἰϊοτῇ, Ῥοῆ μηδένα 
τσαριέναι σὰ πὶ Βτοάδεο εχ ᾿ἰδτο ΑἸτοτί, 
ἄλλον (ὰρρίενὶ. Ατισυ! τι τῶν Δηΐδ 
συμμάχων Μ᾿ απτῖπα οτηϊ ες. 

42. τοιάδε) Οπε]ξ, τοιαῦτα--ξύμμα- 
χοι---οῦφ᾽ αὑτὸν σχολὴν ἔχειν, 
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Θεοῖς οὐδὲν ἂν ἔχοιμεν μέμψασϑαι, τὶ τὸ μὴ οὐχὶ μέχρι 

τοῦδε τρῶν ὅσα εὐχόμεϑα, καταπεπραχέναι' εἰ -μέν- 

Τοι τοιοῦτον ἔσται τὸ μεγάλα τπρώσσειν, ὥστε μὴ οἷόν τέ 

“" 4 3 » δ π 'ς » ͵ ας “ 7 

εἰνωι, μήτε ἀμῷ᾽ αὑτὸν σχολὴν ἔχειν, μήτε μετὼ τῶν Φί- 

λων εὐφρανθῆναι, ἐγὼ μὲν χαίρειν ταύτην τὴν εὐδωιμο- 
΄ 7 

γιῶὼν κελευω. ᾿Ἐνενοήσιωτε γὰρ, ἔφη, καὶ χϑὲς δήπου, 48 
.“᾿ κ Ε 7ὔ ᾽ 7 “Ὁ 7 2 5... ἃ 

ὅτι ἐωϑθεν ἀρξάμενοι ὠκούειν τῶν τυροσιόντων, οὐκ ἐλήξα- 
᾿ « ΄ "»Ὁ δ ΝΕ ζ ᾿») 

μὲν τορόσϑεν ἐσπέρως᾽" καὶ γὺν ὁρῶτε τούτους, καὶ ὥλλους 

τυλείονας τῶν χιγὲς τυωρόντων, ὡς τρώγματα ἡμῖν ταρ- 

ἐζοντας . 
μ » εΥ 7 « ΄ « Ν᾽ 

Εἰ οὖν τις τούτοις ὑφέξει ἑαυτὸν, λογίζομαι 44 
Ἂν ΄ ἢ νι ἣν Ἁ ᾽ “ 3, 

μικρὸν μὲν τι ὑμῖν μέρος ἐμοῦ μετεσόμενον, μικρὸν δέ τι 

ἐμοὶ ὑμῶν" ἐμαυτοῦ μέντοι σαφῶς οἶδ᾽ ὅτι οὐδ᾽ ὁτιοῦν μοι 

μετέσται. 

μα. 

Ἔτι δι, ἔφη, καὶ ἄλλο ὁρώ γελοῖον πρᾶγ-- 45 

Ἔγω γὰρ δήπου ὑμῖν μέν, ὥσπερ εἰκὸς, διάκει-: 
7 ᾿ “Ἢ ΕΣ ὮΝ Π γᾷ 5 

μοι" τούτων δὲ τῶν περιεστηκότων ἥ τιν ἢ οὐδένα, οἴδω, 
Ν δ 7 “ Ζ" δτιν ς ὮΝ 

ων οὗτοί ὥτντες οὐυτῶ τοαρεσκευᾶσμεένοι εἰσιν, ὡς, ἤν 

"Ὁ ς:- ὦ Ἅ » Ζ «δ ͵ὕ « Ὁ » 

“κῶωζιν υμῶς ὠΐξοῦντες, τύρότεροι Ω βούλονται υμων ὥαρ 

ἐμοῦ διωπραξόμενοι. 
3 “ ἃ ΩΣ ψ γ΄, 7] 

Εγὼ δὲ ἠξίουν τούτους, εἴ τίς τι 
» "»" ΄ ς »" Ἂς » ᾿ς 

ἐμοῦ δέοιτο, Θερωπεύειν ὑμῶς τοὺς ἐμοὺς Φίλους δεομιέ- 

γους τροσωγωγής. 

τυράσσειν] ΑἸιοτί. τοράστειν. τεξὶς, 
Ῥυϊο. 

43. ᾿Ἐνενοήσατε) ἴτὰ ϑίερῃδπαβ αἵ- 
. {δητσηίε ΑἸτοτῖ. σοτγεχῖς ἐννοήσωτε 

{(οτἱρίατατη Ἑαά. ρὑγ. ΡΒ] εΙρμΙ εἰ 
Ουεϊῇ. 

δήπου] ΑἸτοτί, δήτουθεν-ττόρα τε σού- 
σους ἄλλους τυλείονως τῶν ἐχϑὲς Ὡσαρόν- 

των. 

44. ἐμοῦ} ΑἸἰτοτί. οὐὔηῖῆς : ρᾷυΐϊο 
δΔηΐεα ὑφέξει αὐτοῖς συεὶ, ἃ ῥτίπιᾶ 
τηδπὶ (οτρίατη Παρεῖ. μικρὸν μέντοι 
Ἑάάὰ. ρτ. 

ἐμοὶ] Ουεῖξ. ἃ ρτίγηα πιᾶὴὰ (ὉΤ]- 
Ρίατη ποὴ Παρεῖ, μικρὸν μέν σι ὑμῶν 
σοηϊϊηυλη5, ἀεϊπάς οὐδ᾽ ὁσιοῦν μετέ- 
στα;. (6 σοιτεαέϊου ἐμοὶ εἰ ροϊετίογε 
ἸΙοςο μοι Γαρρ]ενίτ, 

45. τιν ἢ οὐδένα οἶδα] Βοτπιυϊατη 

Ε ὃι ΠΕ , 7 Ἷ" 3 

Ισως ὧν οὖν εἰποι τίς, τί δητα οὐχ, 46 

Ἡ ετγοάοίο ἔα] ᾶγετι εἰ ΖΕ Ιᾶ πὸ ορτε- 
δ1ε ᾿Πυᾶτγανι ΝἸοκεηδοι δα Ηετοάοϊ. 
Ρ- 270. εἴ ἰπ ἢος Χοῃορδοηῖβ ἰΙοσο 
(απίεγ Νον. 1.εδλ. νὴ]. 6. Ῥῖο οἶδα 
ΓΏΔΓΡΟ ϑίορῃ. ουπὶ ΑἸἰτοτῖ, γιγνώσκω 
Ρτθίετσί. 
ιπμῶσιν] Βτοάδοιιβϑ αχ [ἰὈτγ]5 (ὰ 15. νι- 

κήσωσι ἰᾳυάαῖ. 
τυρότεροι!])] [ἃ ΑἸτοτί. ΡγῸ τυρότερον. 

[εηὰεπβ διαπραξόμενοι Οαῇα]10 4Πὶ 
τεέϊε Γιὰ αιταῖς Τα πίπο εἴ ΑΙἸάϊπο δια- 
“«φαξώμενοι. 

χούφους) ΔΊιοτί. τοὺς πτοιούσους, σε], 
σχουῖους χοὺς Τοιουτοῦυς. 

δεομένους) Νείατα {οτρίυγατη ΡΤῸ 
Ἑάά. ργ. δεόμενος ὁ ΠΠὈτῖ5. Γα 5 Ῥγοία]ε 
Βτοάξςθιβ, φυδτη ἰεγνδηΐ ετἰάστὰ Βοάϊ, 
Οσποὶῇ, ΑἸτοτί, 
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-Ὁ 2 3 οἷς ᾿ τ Ἂν “Ὁ ᾽ Ὁ" 

ουτῶς εξ ορχής τπαρεσκευωσώμην, Φλλω τῦωρειχοὸν ἐν τω 
᾿παῦζ, : Ψ ῬΊ ὡς -“᾿ " »"» ΕῚ 

μέσῳ ἐμαυτόν. Οτι τὼ τοῦ πολέμου τοιαύτω ἐγίγνω- 
τοῦτ Ὑ ε Ναας 7 »: Ἂ, »΄ Ψ, ω.- 

σκχοὸν οντῶ, ὡς μή ὑστερίζειν δέον τὸν ὠρχόντῶ, μήτε τὸ 
δώ ἉἉ δεῖ ζΆ Ν 7 ἃ δ Ἦ ὌΝ Ἂς δὲ 

εἰσεένῶϊ, ὦ ὅει, μήτε τὸ πράττειν, ὦ ὧν καιρὸς ἡ" τοὺς δὲ 
γι 2 »-»" ἊΝ: Ὁ ΠΥ. τὰ Ὁ 

σπανίους ἰδεῖν στρωτήγους πολλω ἐνόμιζον, ὧν δεῖ τρῶχ,- 
-Ὃ“ 2 -“ο“ ς ΕῚ ς ΄ 

47 ϑήναι, παριένωι. Νὺν δ᾽ ἐπεὶ καὶ ὁ ΜΕΝ ΔῊΝ 
ἋΔ 2 ΄ "», ξ, «Ἃ ἧς 5 

πόλεμος ὠνώπέπαυται, δοκέι μοι καὶ ἡ ἐμὴ ψυχὴ ὠνώ-- 
,7ὔ » 9 ο»“ ᾿ » "»ο Ε 

σσωυσεως τινος ἀξιοῦν τυγχώνειν. Ὡς οὖν εμου ὡσο- 
"ο .« δὰ ᾿ »“» “ἢ Ἂ" 9] ᾿ἤ 

βουντος, ὁ τί ὧν τυχοιμι τοίων, ὥστε κώλως ἔχειν τῶ τε 
ς ΄ ἣς »᾿»"ν 2 ΚΝ « »»ἜἨ »Ἣ» Ω »"σκ 

ἡμέτερα καὶ τῶ τῶν ἀλλῶν, ων ἡμῶς δέ ἐπιμελέϊσίζ᾽αι, 

συμιβουλευέτω ὃ ὃ τι τίς ὅροι συμφορώτατα 

48 Κῦρος μὲν οὕτως εἶπεν ἀνίστατωι δὲ ἐπ᾽ αὐτῷ ᾿Αρτά- 
ΑτίαῦαζΖας 
ἄυτα ἐχρο- βαῷςς, ὁ Ο συγγενής ὥοτε φήσας εἶνωι, καὶ εἶπεν, Ἢ κα- 
ηἰξ, ααὶθὰ τ ἢ, ΡΥ χα ἼΑν " δύ κοὐ Ν 
ἄς τεθὰς “ΟΣ εῷη, ἐποιήσας, ὦ Κυρε, ἄρξας του λογου. Ἔγω 
ἰρίε δάμυς ᾿ς " ἐκ δὰ ον “ ,ὕ . κ7 : 4 
Ογή οου- Ὑγῶθ, ἔτ! νέου μὲν ὄντος σου τσῶώνυ, ὠρξάμενος ἐπεθύμουν 
Γαδ άϊπα ΄ δὰ μετ Ζ, » » “»“ 

"ἘΠ Ἄνες φίλος γενέσϑαι, ὅρων δέ σε οὐδὲν δεόμενον ἐμου, κατώ- 
τπετιῖ, ἠδ: ΄ Ἔ ν δὲ " ΄ ον 
χμῃ- θάνουν σὸς τῦρησιενῶι. σει 9ὲ ετυχες ὥοτε κῶϊι ἐμοῦ 
τῆ απὶ ΓΤ - Α ᾽ “" Ν ὥ ΄“ Ἂν 

τὰ πη ἃ ΟΥΤΟ δεηθεὶς, τοροϑύμως ἐξαγγεῖλαι τρος Μήδους τῶ ὥώρῶ 
οἕ »-»Ὕ 7 » ς΄“ » ΦᾺ ν Γ ΤΗΝ του Κυαξάρους, ἐλογιζόμην, εἰ ταυτῷ προθύμως σοι 

Δ ς » “7 νΆ » 7 ἜΤ. ͵ 

συλλάβοιμι, ὡς οἰκειος τὲ σοι ἐσοιμῆν, Κῶὶ ἐξέσοιτό μοι, 
΄ ε ὃν , 

5ο διωλέγεσθαί σοι, ὁπόσον ἂν χρόνον βουλοίμην. Καὶ 
ΕἸ » Ν ὶς Ε] ᾿ .“ » »“᾿» ᾿ς Ν 

ἐκεινῶν μὲν δὴ ἐπράχση, ὥστε σε ἐπωινέν. Μετὰ δὲ 
-“ ε 7 Χ » 7 εν» ΕΣ, “ 

τουτο Ὑρκώνίοι μὲν τρωτοι Φίλοι ἡμῖν ἐγένοντο, καὶ 

46. ἰν τῷ μέσῳ] ΑἸιοτ. ἐμαυτὸν ἐν 
σῷ μέσῳ. ἀεϊηάς τὰ τοῦ πολέμου γιγνώ- 
σκω ποιαῦτα, ὡς μή. 

τὸ εἰδένα 1 ΠπιῸ]ΠΠδς ϊσ εἰ ραυΐο 
Ροῆ κατὰ νεὶ εἰς. Γεὰ πηᾶ] πὶ σὰ τη 
Βίερῃαπο σοῦ εἰδέναι (οτίθεγε : ἤὰς 
ἄύσεγα νϊάεταγ Αἰιζοτί. ΠὈτῚ σῷ εἰδέ- 
νᾶ ς 

τοὺς δὲ σπανίους] [περῖὰ εἴ Ἰεξῖῖο 
τηᾶτρο, δῖΈρῃ. σὸ δὲ σπανίους. 

47. ἐπεὶ καὶ] [τὰ οὰπὶ ΑἸτοτί. [οτρῇ 
Ῥτο ἐπειδὴ ὁ φιλ. Ἐχ ΟΕ], ἐπειδὴ καὶ 
ὁ Φιλ. ἀεάϊε Ζειπα. 

ὡς οὖν] ΑἸτοτῇ, οὖν οταϊτεῖς : Τδαα ης 
ὅτι σις ΕΧ ΟἿΕΪΕ. ἀυχὶς Ζεὰπε ρῖὸ 
νυϊραίο τις) ὅσι ὁρᾷ. 

48. τοῦ λόγου] Βτοάεθυς σοῦδε σοῦ 
λόγον {οτίθατγα 1υΠΠ|, ἀπῇ ἔὰὰ ἀπ 
ΕΠ τὶ (οσγρεὶ δα ξτογιίαῖε, 

νέου μὲν] Ταπτῖηᾶ μὲν οὐαϊῆε.. 

49. τοῦ Κναξάρους] Απτσα απ εχ 

Ουε!]ῇ. δά άϊαάϊς Ζεαπε. 
τορο)λύμως} [τὰ οὑτὴῇ ϑίερπαπο Ηυΐ- 

σΠϊηίοπ εὲ ΑἸτογῇ, ΓΑΡτὶ σείετι δαιτὶ 
εὐ Τοτρτὶ σσρόϑυμοος ἀαπί, ηυοά τενο- 
σἂν Ζεαηϊο ργευηία δ  εἰκε. 
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’ὔ ΔΩ Υ “ ἿᾺ ᾿ 3 -“ 

μάλᾳ πεινωσι συμμάχων ὥστε μόνον οὐκ ἐν ταῖς 
Ε 7 ΄ 3 Ἂς 3 » Ν Ν 

ἀγκόλοιις τοεριεφέρομεν αὐτοὺς ἀγώπωντες. Μετὰ δὲ 
», 3 Γ Ἂ, ὦ ͵7ὕ 3 ᾿᾽ 

τοῦτο, ἐπεὶ ἑώλω τὸ τοολέμιον στρατόπεφον, οὐκ, οἰμω!, 
Ὲ Ψ 5 ΝΑ. Ν ᾽ ἐδ ͵ 

σχολή σοί ἥν ἀμῷ᾽ ἐμὲ ἔχειν καὶ εγώ σοι συνεγίγνω- 
ΕῚ Χ 7 ῃ εἰ. ὦ ἣ 3 ἊΞ 

σκον. “Ἔκ δὲ τούτου Γωβρύας ἡμῖν Φίλος ἐγένετο, καὶδι 
ἄὐᾳδ Ασα καρ να μνΣ ΤΩΣ Σ 
εγὼ ἐἔχωιρον᾽ καὶ αὖϑις Γαδάτως" καὶ ἡδὴ ἔργον σοὺ ἥν 

-»- Στ 7 Ἂ 

μετωλαβεῖν. ᾿Επεί γε μέντοι καὶ Σάκαι καὶ Καδού- 
7 » ΄ 7 »᾽ Ψ λνδος 

σιοι σύμμαχοι ἐγεγένηντο, Θερωπεύειν ἔδει τούτους εἰκό- 
Ν “ἢ 3 7, " Ἅ,. 55 

τως" καὶ γὰρ οὗτοί σε εϑερώπευον. Ὡς δὲ ἤλθομεν 5 
᾿ ») ς Ω «εν 3 5. “7 5) 

πάλιν, ἔγϑεν ὡρμήϑημεν, ὅρων σὲ ἀμῷ' Ἱπποὺς ἔχοντω, 
5 ε͵ 9 ι ε 7 Ἂ 2 ἐν 7 

ἀμῷ᾽ ἄρματω, ἀμφὶ μηχανὰς, ἡγούμην, ἐπεὶ ὠπὸ τού- 
7 ͵΄, 5 ᾽ δ Χ ὧν ΄ 

του σχολώσωις, τότε σε καὶ ἀμφ᾽ ἐμὲ ἕξειν σχολήν. 
“ ΄ "} « Ἂς: τὰ Ἂ. Ξ 3 ͵ 

Ὡς γε μέντοι ἡλϑεν ἡ δεινὴ ὠγγελίω, τὸ ττάντως ἀνϑρώ- 
ΐ ῬΈΕΙ ξς. ἂν “3 ὙΠ ατ' ε “-“ 

πους εῷ ηἡμας συλλέγεσθαι, εγίγνωσκον, ὁτε ταυτῷ 
᾿ς » " Χ "»ω΄ » » οΥ ΒΩ 3 Υ 

μεγιστω εἰῆ" εἰ δὲ ταῦτα καλῶς γένοιτο, εὖ ἤδη ἐδόκουν. 
φῦ" ., ἣν ἰ ἃ 3 ͵ Ὁ . ἃ ϑ ο᾿ 

εἰδένωι, ὅτι ττολλὴ ἔσοιτο ἀφϑονίω τῆς ἐμής καὶ τῆς σῆς 
᾿ » Ν , . Ἀ ψ-- ΄ 

συνουσίας. Καὶ γὺν δὴ γενικήκώμεν τε τὴν μεγώλήν μυώ- 58 
ΧΝ 7, Ἂς "»“ ς 7 “ Ν, 

χῆν, καὶ Σάρδεις καὶ Κρόισον ὑποχείριον ἔχομεν, καὶ 

"Βαβυλῶνα ἡρή ἡ τά “μμεϑα" καὶ αἰθυλωνὼ, ἡρήκωμεν, καὶ τσάντω κωτεστρώμιμειω" καὶ. 
ὡς ν᾿ ὕ 5 ᾽ Ν ᾽ Ν »“ ,] 

μῶ τὸν Μίϑρην εγώ τοι ἐχϑὲς εἰ μὴ πολλοῖς διεπύ- 

πο. τεινῶσι} Ταπίπα εἰ συε]. τσι- ἄδηλ νυ]ἱραίαπη εἰκόσως 
νῶσι. ἘἙδάδθηῃ υπίϊπα ἀγγάλαις ἀε- τηὰίαν!]. 

3 , 
ἔδει χουτοὺς 

εἄϊ, ΑἸτοτί. ἀνάγκαις. 
᾿ς μόνον οὐκ) ΟΕ], μονονοὺ κἂν σαῖς 

ἀγκάλαις. ΑἸτοτί, ραιϊο δηίεξα φίλοι 
ἡμῖν Φίλοι ἐγένοντο ἀκῖ. 

σχολή σοι ἦν] Τὰ οὔτὰ Μαυτεῖο εἰ 
᾿Ἡυτοξὶπίοηο εχ ΡΏ1]ε]. ΠΌτο, Οαῦτ. 
εἰ Βυάεηῇ Ζειῦμθ. μην σχολήν σοι! 
εἶναι σοη͵εοοταῖ ϑίερῃαπαβ. σχολὴ 
ποιεῖν ἀμφ᾽ ἐμὲ ἔχειν ΑἸτοΙῖ, 4] [6- 
δ ῃ5 καὶ οτγηϊῆτς, 

51. καὶ αὖϑις] ΔΙΊτοτῖ, χαὶ σσάλιν. 

ἀειϊπάε καὶ ἤδη εχ εοάεπῃ ἰἰὐτο εἴ 
τηδίρίης ϑίθρῃ. ροίη! ρῖοὸ καὶ δή. 
Θεαθεηβ μεσαλαβεῖν εἰς ΡΙῸ μεσέχειν 
εξ. κ4. 

Σάκα! ΑἸτοτΐ, σε δα]απεῖς : ἘΧ ἐεο- 

42. ἀπὸ τούτου] ΑἸιοτΕ, ἀπὸ σούτων, 
τοξῖς, αὐ ρυῖο 

ὡς γε] Θυε!ξ, ὥς σε. [δε η 5. εἰδέναι 
Ῥίο εἶνω, Εάα. ρτ. εἰ πε]. πηοποηΐδ 
Βτοάθοο ἀδβάϊ ϑιερηδηιβ, αἰἴξητεηῖς 
Ἰῦτο ῬΏ1ε]. (ατηοῦ. ΑἸτοτῖ, 

53. Σάρδεις) ΑἸτοτῇ, Σάρδις. ἀεϊηάς 
χϑὲς ἀαῖ. τσάντα ῬΙῸ τσάντας δχ ᾿ἰῦτο 
ῬΒΠΕΙΡὮΙ εἰ σαεῖξ, ἀυχιῖς Ζεαηε. 

Μίϑρην] [τὰ (Ὁ]6 πὶ Ῥεγίρε νοσαθδηΐ. 
Ῥατῖα5. δραά Ρ]ατατομαπη ΑἸεχ. 20. 
εἰπε μοι σεβόμενος Μίθρου τε φῶς μέγα 
καὶ δεξιὰν βασίλειον. Ἐκίαπι Ατίαχεί- 
ΧΘ5 ΡΒ] αἴᾶτοῇϊ ο. 4. νἡ τὸν Μίϑραν 1ὰ- 
ταῖ, εἰ Ουγγβ5. ΠΟΥ Χοπορ Ομ 5 (ἢ- 
οοη. ᾿ἱν.. 24. 



Ῥεοιεδαξ, 

84 βευων. 

δ5 
Οτυίαπτας 
ἐχήξις ἔσδ- 
ἴογ δογι Π1, 
υξ Ογτὰς 
τπαχὶ πη ἐχ- 

᾿ 
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; ΩΝ , Ψ » δδΣ 

Χτευσώ, οὐξς ὧν ἐδυνάμην σοι προσελϑ ἐν. Ἐπεί γε 
΄ ᾽ ἡ 7 ,ἦ ΖΝ ΄ , 

μέντοι ἐδεξιώσω με; καὶ σώρὼ σοι ἐχελευσῶς μένειν, ΘῊ 
ἤ εΥ .« ΝΗ “᾿Ξ »᾽ ν 32) .“ 

περίβλεπτος ἥν, ὅτι μετὼ σοῦ ὥσιτος καὶ ἄποτος διημέ- 
-“ ἰῇ » Χ " “ ε ὑ . 

Νυν οὔν, εἰ μὲν ἐστῶι τή, ὁπῶὼς οἱ πλείστου 
ψΕ Ζ, - 7 “ἡ 3 Χ ὠζιοι γεγενήμενοι πλειστὸν σου μέρος μεϑέξομεν' εἰ δὲ 

Ἂς 7 ὭΣ Ὁ ΝΥ ὦ, νΖ, Ν “-ρΦ » δ. ΄ 

μῆ, τάλιν αὖ ἐγὼ εϑέλω πάρω σου ἐξαγγέλλειν ὠπιε-- 
ἕ ’ ἢ δον Δ, “ Ν « »"» “-ρ' » ἥ Ε “Ὕ των 

νῶι πάντως ἀπὸ σοῦ, πλὴν ἡμῶν τῶν ἐξ ἀρχής Φίλων. 
͵ὕ 39. ι ς - 3, ᾿ ᾿Εσὶ τούτω ἐγέλασε μὲν ὁ Κῦρος καὶ ἄλλοι πολλοί. 

Ζ Να ωτῳ ὦ ς Ζ »“᾽ ἫΝ δ 

Χρυσαντῶς δὲ ἀνέστη ὁ Περσής, καὶ ἔλεξεν ὧδε. ᾿Αλλὰ 
3 “ -» “Δ » » »“» Ἂς 

τὸ μὲν πρόσϑεν, ὦ Κυρε, εἰκότως ἐν τω φανερῷ σαυτὸν 
»-Ὁ-Ὁ ᾽ τῇ ᾽ μὴ “ « “"Ὕ» 

παρέϊχες, δὲ ὦ τε αὐτὸς εἶπες, καὶ ὅτι οὐχ ἡμᾶς σοι 

μώλιστω ἥν Θερωπευτέον. Ἡμεῖς μὲν γὰρ καὶ ἡμῶν 

αὐτῶν ἕνεκω, παρήμεν" τὸ δὲ πλῆθος ἀνακτάσϑαι ἔδει 
; Ν, « . Ὡ »"“ 

ες πωντὸς τρόπου, πῶς ὅτι ἠδιστώ συμπονεῖν καὶ συγ- 
7 ἘΠΕ το. ἀὩν “ »“» 35.Σ Ν Σ “ , 

56 κινδυνεύειν ἡμῶν ἐθέλοιεν. Νὺν δι; ἐπειδὴ οὐχ, οὕτω τρό-- 
» ᾿ Ἂς 27 - » Ξ ͵7 

που μόνον ἔχεις, ὠἀλλὼ καὶ ἄλλους ἀνωκτάσϑαι δύ- 
Ἃ τ 22) "ο᾽ 

νωσῶι!ι, ουὑς ωιρος εἰή, ἡθῆ 

ἐδυνάμην σοι] Τία ΔΙτοτῖ, σα πη ΠἰΌτο 
Βτοάθι εἰ Ουε!, ἄν σοι ΑἸά. διερᾷ. 
οπιῖῆε σοι « απιϊηᾶ, 

ἐδεξιώσω} ἴτὰ οὐτὰ ῬΠΏΙεὶ, Βαάεημῇς 
εν, Βγοάριὶ, σδῦι. σε! , οὶ ΑἸτοτ, 
ἐξιδιώσω Εαά, ργ. ἐς Βοά], ᾳὰᾷο νεῖθο 
αὐτὰ ποίζοῦ ἴῃ. ΠΗ ΕἸ ]εη οἱβ 11. 4, 5. 

54. σου μέρος) ατρο ϑίςρῇ. μοὶ τε- 
ἔστι πείοϊο τἱπάρ, Ροβ μεϑέξομεν Ἐ;- 
ἀϊτίο ϑίερῃδηϊ εχ νετῆους ΡΠΙ]εΙ ρῃὶ 
εἰ ΤΠἰΌεγ Βοάϊ, δάάαπε εὖ ἔχει, ααδὸ τε- 
ἔχϊα5 ἐχ ποτα Ατισογαπι οπλ τὰ Γ, 
αἵί ᾽αππιὶ οΟἱπὶ σεηίαϊς Ματεία5. 

. ὦ Κῦρε, εἰκότως} ΑἸιοτί, εἰκόσως 
ὦ Κῦρε. ἀεϊηάε ἔδει, ἀνακτᾶσθαι σατη 
Οαεὶξ, 

56. ἐπειδὴ} Ουεῖξ, ἐπεὶ οὖν σρόπῳ 
μόνῳ ἔχεις. τηλγρο ἀδὲ ἐσειδὴ οὐχ, οὕτω 
«ρόπον μόνον ἔχεις. ΑἸτοτί, ἐπεὶ οὐχ, 
εὕσω πρόπου μόνον ἔχειςγ) ἀλλὰ καὶ ἄλ- 
λους δύνασαι ἀνακτᾶσϑαι. Βυάήεηῇς 
οὐχ οὕπω πρόπον μόνον ἔχεις. Μαυτεῖὰβ 
σοττγίσεῦαῖ : ἐσειδὴ οὐ σούτους μόνον 
ἔχεις. Βτοάδους ἰοσΌ ΠῚ ̓ πίογργείατγ 
φμρμέαπα ψεγΦ πον {ρέμα ἑία βέμίς, Οα-, 

» 7] »-»“ 7 

καὶ οἰκίας σε τυχεῖν ἄξιον" 

ΠΊΘΓΑΤΙΙ5 : ῥοβφμαα ποῆ (οἰμηῃ ἐδη6ς 
ἡποιέμηε ἐβαπεΣ εἰ ἴῃ ἀπποίδιίοης 1ο- 
οαπ ἐχρίϊοας ἴτὰ : ἡποαΐμηι (ει γα!ῖο- 
πιο] ττοἐὲμαἀϊπὶς σομοιἐϊαηείαθ ομρη ἦα 
ἐεηφας ει σοηφεομίμς }ε φμοά «οἰμενὶδ ς 
Πεοποϊανὶαβ νογί: σωη 2102, γποαῖο 4- 
ἐς βε: Ζεαπε: ῥοβφμαπε πο (ἐμ 
λας μονίς ἡγμεγὶς ὶ. δ. ἦοσς ἐς εν 
μί Ἰαηία ἠοηεημη τα ἐ!μαο ἐἰόὲ Δὲ ἐ- 
ἄἰία. Δ εΕἸκα σρόπον ἱπτοτρτγείδιαγ ἐκ- 
φεπίηη, ἱπαοίσηι, Ονγὶ ἡμπαηα ει, 
εἰ ἸΙοσὰπι ἰΐᾷᾳ ψεχί : οώλη ποῦ γποαφ 
Μέσιηῖα λιωπαπίίαίο αὐνενμας μος ογαλε5 
μίαγι5, (εαὰ οἰΐανε αἰϊος, Λ΄ δονιγποάμε 
“μενεῖ, σοποιίϊαγε ρος. Θυδὲ αυϊάδηι 
Ροδτεπηθο ἱπιετρτγείδίίοπεθ ΟΠ Πἰ ΠΏ 
παϊπὶ πα σαπὶ ἰοοὶ (δηϊθηίία εἴ σὰπὶ 
νεΓδ 5 βτθθοῖ5 σοηρτασθτα νἀφητατγ, Μ|ὶ- 
ὮΐΪ υηἷσε ρίασει Ματγειῖὶ {εητεητϊία, 
ααδίη {ἐφ δτ, ἀυτα [ἰὈΥῚ Γοτῖριὶ πλε- 
Ἰογαπὶ ἰεδτοηθτῃ ΟὈτα]εσὶ ης. 

οἰκίως σε] Ροβγωανι ἀπηοὶς ἐμεὶς ον 
δες ([εξὶ. 3.5.) αἰογμμς εὐ ἀρχεῖα αὔῇἔνρ- 
πανὶ, ἐς ἐῤῥμνι πίτις εἰΐανε ἀδοεί ἀσφμὲς 
ἔδενε ἐπ ῥαἑαίϊο αἰΐφωο. 
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ΕΝ Ὅν »ἐδ “ ὃν “"»ἪἬ ᾽ τὰ ΕῚ ͵7ὔ Ψ ; , 

ἢ τί ἀπολαύσαις ὧν τῆς ἀρχῆς, εἰ μόνος ὠμοιρος εἰῆς 
ς 7 τ δὲ ς δ 7 » ᾽ ΄ Ψ Ὁ, 

ἐστίως, οὐ οὑτε ὁσιώτερον χώρίον εν ἀνϑρώποις, οὔτε ἥδιον, 
»} 5 7 ΝΟΥ. 3 δ." 7, 3.) » ἣν » 

οὔτε οἰκειότερόν ἐστιν οὐδὲν ; ΓἘπειτώ δ, εφη, οὐκ ὧν οἱεὶ 
Ν πἰ,, νν 3 ξ 3 Χ λ να} 3) 

[καὶ] ἡμῶς αἰσχύνεσθαι, εἰ σὲ μὲν ὁρῴημεν ἔξω κώρτε- 
“ῳ« , ᾽ ΒῚ ΕῚ » Γω γ 

θουντώ, αὐτοὶ δ ἐν οἰκίαις εἴημεν, καὶ σοὺ δοκοίημεν 
»" 3 Ν δ᾿ 7 »“ 3} » 

πλεονεκτεῖν ; Ἐπεὶ δὲ Χρυσάντας ταυτῷ ἔλεξε, συνηγό-- 57 
Ἂν ,Ἦὖν Ἂς 5. κ 7 3 7 Ν π᾿ 

ρευον ὠὐτῷ κωτῶ τουτῷ σολλοι. Ἐκ τούτου δὴ εἰσερ- 
» Ἂ ͵ ἧς ἌΝ Ὁ ͵ 3 » 

χεται εἰς τὰ βασίλεια, καὶ τὼ ἐκ Σάρδεων χρήμωτω εν- 
“Δ εοἰὐῦν » ΄ ΟἿ Ψ  ῪἮὟ ς -"Ἢ 

ταῦ οἱ ἄγοντες ἀπέδοσαν. Ἐπεὶ δὲ εἰσηλθεν ὁ Κῦρος, 
ὃν Χ « ΕΣ 3) Ἂν» “- » 

πρῶτον μὲν Ἕστίω ἔϑυσεν, ἔπειτω Διὶ βασιλεῖ, καὶ εἰ 
57 “ « , 25, » 

τινι ἄλλῳ ϑεῶ οἱ μώγο εξη γφυῦτο, 

Ποιήσας δ ταῦτω, τὼ ἄλλα ἤδη ἥ ἡξετος διοικεῖν. 58 
ΟΥΓΡΟΓΙῚ 8 

᾿Εννοῶν δὲ τὸ αὑτοῦ πρῶγμώ, ὅτι ἐπιχειροίη μὲν ἄρχειν οὐ μα ρὲ εἶΐ 
“δ᾽ Ογτὰς 

πολλῶν ἀναδρώπων, πφρασαεράζοιτο δὲ οἰκεῖν ἐν πόλει ΤῊ ςυποομοε. 

μεγίστη τῶν φανερῶν, αὕτη δὲ οὕτως ἔχοι αὐτῷ, ὡς ἂν 
͵ὔ ΄ 2 ᾿Ἶ Ζ, . ΄Ν 7 

πολεμιωτοτη Ὑένοιτο ἀνδρὶ πόλις, ταυτῷ δὴ λογιζόμενος, 
-“ Ν "“ ς , -“" ΄ςς 

φΦυλακὴς περὶ τὸ σώμώ ἡγήσατο δέσϑαι. Τνοὺς δὲ, 50 
4“ ᾽ χώ.. "ἃζ 3 7 ἢ ΝαοΣ ᾿ Ν 

ὁΤί οὐδωμιοῦ ἄνϑρωποι. εὐχειρωτότεροί εἰσιν, ἡ ἐν σίτοις καὶ 

ἢ τί ἀσποχαύσαι:] Νίατρο ϑιερῇ. ἢ 
ἀπολαύσαις γ᾽ ἄν οὐδὲν πείοϊο θηάε τα- 

ἔετι. [π Αἰτοτῇ. εἢ ἢ τί ἀπολαύσαιο γ᾽ 
ἄν οὐδὲν τῆς σῆς ἀρχῆς. 

οὗ οὔπε] ΤἰἸὈτὶ Βτοάεοὶ εἰ ΑἸτοτῇ, ἧς 
εὐδέν. 

οὐκ ἄν οἴει] [τὰ συτπὶ ϑίερῃδῃο 
Ουε!ῇ, εἰ ΑἸτοτῇ. εἴν ᾿ὰπιτ. οἴη ΑἸΑ, (6- 
4αξης καὶ οπηῖῆις ΑἸτοτί. θαυϊάεπλ οἱ 
ζπατ!!ς εο]αῇ. 

ὁρῴημεν}) απο εχ τηδτρίπε ϑιερῆ. 
Ἰςέξχιοπεπὶ ΡΓῸ ὁρῷμοεν τερερὶῖ Ζεαπε. 

57. κατὰ ταὐτὰ] ἴα. σὰπὶ ΡΠΠ]εἷ- 
Ῥῇο εἰ (ὐαπιογάτίο Μυτσγεῖὰϑ εἰ Ζεθπε: 
ταῖῃὶ ἰάτηδη νεῦρα ἤθθος ἀυο ἰυΐροέϊα, 
φετῖς ὰρεγνᾶοῦᾶ ἔαπῖ. 

Ἑσσίᾳ) ΝΙΠ τηοτοβ (ὐγθοογαπῃ Ῥετ- 
8,3 δ ρηανὶτ Χοποόρθοη, ᾿ἰσεθῖς σὰ πὶ 
Ζευπὶο ἀς ἴξῃε ἴδογτο Ῥεγίαγα πὶ ἴῃη- 
ἰεγργεῖασὶ ργδειηῖα Ῥτοοορίο 1. 24. 
Ὁ] ἀε ἴδῃς ἴᾶο : τοῦσ᾽ ἐστι τὸ τοῦρ, 
ἐπε Ἕτίαν ἰκάλονν φε κῳὶ ἐσέβοντο ἐν 

σοῖς ἄνω χρόνοις Ῥωμαῖοι. 
βασιλεῖ) ἘἈερὶ ἱρῇ ἀδοταπι δἰ τὰς 

Βατῃ ἴυϊοτ!. ἀεί ηάε τηᾶτρο ϑιερἢ, 18- 
ἔεσε Ἰεδε!οηετὴ εἴ σινα ἄλλον ϑεῶν, 

58. αὗτοῦ } ἙΕάὰ, ρτγ. εἰ Ουε}, αὖ- 
τοῦ. 

τυαρασκευάζοιτο)] Τὰ εἰἰδπὶ Ουε]ΐ. 
{εἀ εχ σοτγεξλίοηε : δηϊδᾶ δηϊπὶ τσῶρο 
ἐσκευάζετο ἔαῖϊτ. 

ἐν τοόλει)] Εχ ΟΕ, ἐν τῇ τοόλε, ἀε.» 
ἄτι Ζευπε. 

ὡς ἄν) Ουεὶ!,. ὡς ἀπολιμωσάτη ἂν 

γένοιτο ἰοἀ οοτΙεζϊαπα ὡς ἄν “υολεμέω- 
«ἄτη. ΜΙὮΙ νἱἀεθαῖον ὡς ἢ τορλεμείω- 
τάτη ὧν γένοιτο ἀνδρὶ φςοτητηοάϊαβ ᾿οσὶ 
Ροῆδ οο αυϊάετα ἴῃ Ιοοο, ἴ|π υεῖξ. 
γεῖθα ἀνδρὶ τνόλις τρᾶτρο δάάϊτὰ [ιᾶ- 
δεῖ, 

50. εὐχειρωτότεροι) Εαά, ΡΠ ΠΊδ. ες 
χεφοτώτσεροι. Οἷς τ. 6,36. ϑεαυεηθ 
γειὰ εἶσιν οτμϊᾷς Αἰϊοιβηωα Ἰ}:- 
Όες. 
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ἰώ Υ ἜΠΟΣ. ΥΉΔΝ Ν ἫΝ λυ κὲζ να ὧδ ΄ὕ Ἔωω" 
τότοις καὶ λουτροῖς κωὶ κοιτὴ καὶ ὑπνῷ, ἐσκόπει, τίνως, 
Δ ὦ Υ̓ νὸς Ν ͵, " ἷ ὌΝ, 

ὧν ἐν τούτοις τὐερὶ ἑωυτὸν τοιστοτάτους ἔχοι. Ἑνόμίσε 
δὲ Ἀν Ὁ ΄ 9 Χ Ν "7 Ά. .“ 57 ἢ 

ε, μή ὧν γενεσκτῶι τῦοτε σίστον ὥνίῖρωπον, ὁστις ὠλλον 
-»-. ἥν Ψ' "»᾿ -“» "»" ΄ ΄ο λ 

δὸ μῶώλλον Φιλήσει του τῆς Φυλώκης δεομένου. ἽἼους μεν 
ἡτὸὰ ΕΣ "-“ ἊΝ -“ - 7 δ οἱ δὶς ; 

οὖν εἐχζοντῶς σαϊδοως ἡ γυναίκωῶς συνωρμοζούσας, ἡ τα;ι- 
δ ΝΕ ᾿ 7 ͵ -“ ᾿ 
ἱκὼ, ἔγνω Φύσει συνηναγκάσϑωι ταῦτω μάλιστω Φι- 
-Ὕ ἃς Χ 3 7 δὴν ἦν 77 7 Ῥ 

λεῖν: τοὺς δὲ εὐνουχους ὁρων τῶαντων τούτων στερομένους, 
« νὰ »᾿ ὃν Ν Ζ "-» “ ΒΞ ' 

ἡγήσωτο τουτοῦς ὧν ὥέερι λείστου ποιεῖσθαι, οἰτινες δύ-. 
ἢ γ 2 ἊΣ " "»-ὦ» 2 

γωντῶι τλουτιζεῖιν μωλίστω αὐὑτους, καὶ βοηϑέιν, εἴ τι 
ΟῚ », ἊΝ “, ζ -“ » Ν 3... 

ἀδικῶντο, καὶ τιμῶς ἰμκυῤεφηνν: αὐτόις" τούτους δὲ εὐερ-- 
ἰδ ε ζ΄, “αν « -" 7 

γετοῦντω ὑπερβάλλειν αὐτὸν οὐδὲν ὧν ἡγεέτο δύνασϑαι. 
᾿ὰς Χ ͵7ὕ ΝΆ. “7, ς δι, ᾿ς ἴω 3» 

δὶ Πρὸς δὲ τούτοις, ἄδοξοι ὄντες οἱ εὐνουχοι τὥαρῶ τοις ὡλ- 
γον τ πεν , ἣν , 

λοις ἀνθρώποις, καὶ διὼ τοῦτο δεσπότου ἐπικούρου σροσ- 
Ψ » ν Ν ἈΝ (5 .“ ᾽ ἣΝ ᾽ ΄ 5» 7 

δέοντωι" οὐδεὶς γῶρ ὧν ἡν, ὁστις οὐκ ὧν ἀξιώσειεν εὐνου-- 
ἕ ΄ 5) 3 Ν 3. οὐ εμδὰ 27 -Ὁ» 2 , ͵7ὔ 

χου ὥλεον ἔχειν ἐν τῦῶντι, εἰ μή τι ὥλλο Κρειττὸν Φπειρ- 
Ἶ ΄, δὰ δος ΨᾺ ἊἋ Ὗ, ν Ἢ 

γοι δεσπότη δὲ τοιστὸν ὄντω οὐδὲν κωλύει πρωτεύειν καὶ 
ψυ Ὁ ὦ γα νς δ 7 7 Ε 7 δὼ ὧδ 

δ. τὸν εὐνοῦχον. Ὃ δὲ ἂν μάλιστά τις οἰηϑ εἴη, ἀνάλκιδας 

τοὺς εὐνούχους γίγνεσθαι, οὐδὲ τοῦτο ἐφωίνετο αὐτῷ: 

οὐ ὴν αν ἢ δὲ καὶ εκ τῶν ἄλλων ζώων, ὅτι οἵ τε ὑβρι- 

σταὶ ἵπποι ἐκτεμνόμενοι τοῦ μὲν. δάκνειν καὶ ὑβείζειν 

ὠποπούοντωι, τοολεμικοὶ δὲ οὐδὲν ἧττον γίγνονται" οἱ τε 

λουτροῖς) Πος ῬτῸ λουτρῷ εχ (συεϊξ, Ζέγξ. 
εἰ ΡΏΕΙ. ἀεάϊι Ζεαπε. 

. κοίτῃ) Θυοπίαπι ἢτ πἰπλῖς ΔΗ 15 
Ιεξζὰβ ἴότη πο, σοΐέμτη ἰῃτεγργείδγὶ τηᾶ- 
Ιεῦαῖ ἡ εἶκε. 

φιλήσει) Εκ Ουεὶ, φιλήσοι ἀεάϊξ 
Ζειπε. 

οι ὅο. συναρμοζούσας] Νείοῖο αυϊά ἴπ- 
σοτητηοαΐ νεθατη δαϊπηδϊατη. [0] 
ποτιηϊηϊ, γυναῖκας ὨΔΌΘτΕ τηῖῆιϊ νἱάε- 
τἴὰγ : 4υᾶγα Δθοξ τηδὶ τὰ. γυναῖκα 
συναρμόξουσαν ἀατ ΠΠθετ ΑἸτοτῆπαβ. 

συνηνωγκάσϑα!) Οαε!.. ἤπιρίεκ 
ἦναγκ. Ῥιθείετι, παίμγα ὀοχεμίε, δα 
Φ»Ή 114771 ἽΠΠΩ ΧΊ7Π6. ἀπαγα. [τὰ [Ὁ Ριᾶ, νὶ. 
1,. 31. ἠναγκάσθη, λόγους τυροσφέρειν 
ποτρὶ συνηϑείως, ΑἸΙΟΥ ει εηΜ 67:5 δμ475 

ερερὶς οοη μετά τότ τιἑϊετῖς νον δὲς δὲς 

εὐεργετοῦντα ] [τὰ ΒοΑΪ. ΘΕ}. στη 
Ἐαὰ. εὐεργετοῦντας ἴῃ ϑίερἢ. ρῥτίοτε, 
1 οπηηϊ 5 ΤΙ εοηοϊανί 5, εἴ Βὰ- 
ἀςηῇ εἰ ΑἸτογῆπο Ἰἰδτο. ἀδίηαε οὐδὲν 
ἄν ΑΙά, Ψιὰπι|. ΒοΟΑ], Ουε!, {εὰ οὐδένα 
ῬΏΠΕΙΡΕΙ νετῆο, Εαϊεῖο (4). Βτυ]. 
ὅΊΟΡἢ. Ἑαυϊάδπη εχ 1Πηῤτ. (4086 οὐ- 
δένα ἄν ὮΔΌοι) Βαάεπῆ εἰ ΑἸ]τοτῆπο 
οὐδέν᾽ ἂν τεβταϊ, ᾳαοὰ Ἰπδπ μαι ἴετ- 
τποη 5 Ροίξαϊαι. 
 6ι. οὐδεὶς γὰρ ἄν ἦν) Οσυε!!. ἄν οπγί- 
ἢι. ἀεἰπής τις ἄλλος κρείττων ΑἸτοτῇ,. 

62. ἀνάλκιδας τοὺς] Εχ Οὐ ἢ, ἀης- 
τε δτιϊσαϊα πὶ οοραϊᾶὰ καὶ ἰηξετῆς 
Ζευηε. 

σοῦ μὲν δάκνειν] Ουεϊῇ, τὸ μ. Σ, ἀς- Ἶ 
ἱμὰς ἀπολίπεν Ὠᾶθεῖ οὐπὶ ΑἸΕ. ᾿ 
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“Ὡ- --3 ΄ -οὖ ““Ἂ ΄ »"᾿ ΝΥ ᾽ ὦ ὦ 

ταῦροί ἐκτεμνόμενοι τοῦ μὲν μέγώ φΦφρονένν καὶ ἀπειθεῖν 
ε Ψ »"» ψι 29 Ν ᾽ 7 3 χι 

υζιενται, τοῦ δὲ ἰσχύειν κωὶ ἐργώξεσϑαι οὐ στερίσκον-- 
ς 7 Χ - 7 "“ Ν ς δὺς ἀοειχ δα ν. λ΄ 

τῶι" καὶ οἱ κύνες δὲ ὡσαύτως τοῦ μὲν ἀπολείπειν τοὺς 
7 5. 7 Ἂ» 7 7 δ δ ἂν ΑΝ 

δεσπότας ἀποπαύονται ἐκτεμνόμενοι, φυλάττειν δὲ καὶ 
ἀκ , ἐν ν.. ͵ 7 Ἂς - ᾽ 7 ὰ “ὦ ΤῊΝ 

ϑηρῶν οὐδὲν κωκίους γίγνονται. Καὶ οἱ γέ ἀνϑγρώποι 63 
« Ἂ » ᾿ 7 »“" 

ὡσαύτως ἡρεμέστεροι γίγνονται, στερισκόμενοι ταύτης τής 
᾿ ᾽ ΞΖ 5 ΄ “Ἢ ΄ 

ἐπιθυμίας, οὐ μέντοι ἀμελέστεροί γε τῶν τροσταττομέ- 
ς.» Ὁ « » ρεο ΕἸ 3 Ἁ 

γων, οὐδ᾽ ἧττόν τὶ ἱππικοὶ, οὐδὲ ἧττόν τι ἀκοντιστικοὶ, οὐδὲ 
ἘΠ ͵7 2 ,ὔ Ν 3 »“ 

ἡττόν τι Φιλότιμοι. Κατάδηλοι δὲ γίγνονται ἐν τὸϊς πο- 6Ὰ 
΄ κν.» εὖ " ε 53] τς Ἁ 3 

λέμοις καὶ ἐν τωῖς ϑήρωις, ὅτι ἐσωΐζον τὸ φιλόνεικον ἐν 
-“᾿ »ο"75» Ξε εἶ - Ἢ ἂν ᾽ ρ- ο᾿ ΄“» 

ταῖς ψυχαῖς. Τοῦ δὲ τοιστοὶ εἶνωι, ἐν τῇ φϑορῷ τῶν 
ἂν “ὦν 7] ὔ ΟῚ ͵7΄ 5 ͵ Ἂς ᾿ 

ἐσποτῶν μώλιστο, βώσωνον ἐδίδοσαν" οὐδένες γὰρ τοιστό- 
5 ΕῚ 5 -“7΄ἷ' “- ο“ 

τερῶ ἔργα ἀπεδείκνυντο ἐν ταῖς δεσποτικοὺὶς συμῷοραις 
“ὕμὝ ᾽ . ΄ "7 ῸὉ»" .»ο΄.- » 7 

τῶν εὐνούχων. ἘΠ δέ τι ἄρω τῆς τοῦ σώματος ἰσχύος δ 
ὑλν- ως ς Ψ Ε »" Ἂς ᾽ ἵν σ᾽ -“ 

μειοῦσιιωι δοκοῦσιν, ὁ σίδηρος ἀνισόι τοὺς ἀσϑενεῖς τοῖς 
9 -“ » “ »Π “Μ" Ν. ΄ Ε] Ἂ 

ἰσχυροῖς ἐν τῷ τῳόλέμω. Ταῦτω δὴ γιγνώσκων, ἀρξώ- 
ὗς, δ᾿» "» 7 Ν ς ω "» 

μένος ὠπὸ τῶν ϑυρωρῶν, πάντως τοὺς τερὶ τὸ εὠυτοῦ σώ-- 
»“ » ᾿ 3 ᾽ 

μα “εραπευτήρας, ἐποιήσωτο εὐνούχους. 

καὶ ϑηρᾷν) [ἴὰ εχ ἸἰΌτο Οαῦτ, δάάς ϑιερῃαηὶ σοπ͵εξῖασα ἢαθαί ταῦρος 
ΑἸιογῆπατ, ἀεάϊς Ζεαπε [ὰΔάεπί Η. 
ϑιέρῃαηο, Ληΐδθα ετγὰϊ καὶ εἰς Θήραν. 
1η Ουεϊῇ, εἢ κἄν εἰς ϑήραν, 
,..63. ἧττον τι ἱππικοὶ) Εοτπιάτη Ατιεϊ- 

σᾶπὶ εχ Αἰά. 90ηἰ. Τἤηρτ, Ζειης τὸ- 
αἰταϊς, τηϊπὰβ Ατσαπη τανοοσανὶϊ 
ὝγεΚα. [Ια ΑἸτογῆμημο [το νεῦθᾶ 
γίγνονταν---ὠἀμελέστεροι ἀείαπί, ἀεϊηάς 
ῬὉΓΟ Τξαυξηῖθ γε [Ὁ1 ἰδείτωγ τε (οτὶ- 
Ῥίαπι. 

ἧσσον σι φΦιλόσιμοι) [τὰ τεέϊε ΑἸτοτῇ, 
τηοηεπηίε ΕἸ!ΙΠδΘγο. Απἰτηδάν. δὰ ὙΝ ε}- 
Ἰετὶ τγᾶγωτη. 11. Ρ. 142. 

ιό4. Κατάδηλοι] ΑἸἰτοτῇ, κατάλληλοι 
δὲ ἐγίγνοντο, ψεῖϊ ἐεπηραβ. [ρεοϊθ πὶ 
γε Ὠᾶθεῖ ΟὟ (ξᾳεηβ ἐδίδοσαν, εἰ 
Ῥτείεγι ΕἸτοἢοσ δα ὙΝ ε]]ετὶ Οτγαγηπιαῖ. 
1ϊ. Ρ. 258. 

τυολέμοις απο ΡΠΠΠΕΙΡΏΪ, Π τὶ Βα- 
ἀδηῇῆς (οτὶρίαγαπι οαπὶ Ματγεῖο ρῥτρ- 
ταῖς Ζεαης : τυολεμίοις εἰς ἴῃ ΑἸά. 
Δαῃῖ, εἰ το]ααὶς Καά. πρρλερικοῖς ΕΧ 

ΓΙ ΘοπΠο]. εἰ Βίερἢ. 
φιλόνεικον) ΘΙορΡΏδΠπυβ. φιλόνικον ΤΕ- 

ἔὶϊε ργίετγεθαϊ : ααδτηνὶβ Ζεαπίὰ5 εχ 
Ἰιῦτο υἱἱἱ, 7, 12. φιλονεικίαν ἤχα} πο- 
τίοηΘ σοπιρατῖδῖ. 

τοιστοὶ εἶνα!] Εαπάστη οἁυίατη ΟὈἸΓΕΓ 
σοτημχεγηογαϊ Πεγοάοιαβ "1. 105. 

βάσανον] 1. 6. ἀοσατηεητιτα, γελαῖ 
Δύταπι ᾿ΔΡΙΔῚ δχίτιια τη. ἀεαἀογαηϊ, 

ἀπεδείκνυντο) τὰ τεξὶς (ὐε]ξ. ῥτὸ 
νυϊρατὶ οπιηϊατῃ Βαά, ἐσεὸ, ϑυηΐ 
δυΐεπι ἔσγα τυιστόσερα ολάθτῃ ατιδδ 
μείξου τοίστεως ἔργα, 

ός. ἄνισοι] ἴτὰ [οτἱὶ γὰτη οἷϊηι νο- 
1αϊς Βιοάδθιβ ρῖο ὧν ἰσοῖ. ἀεϊηάε νὰ}]- 

. βάγεπ ογάϊηθτη νεγθογασγη ἐν σῷ τῦο- 
λέμῳ τοῖς ἰσχυροῖς εχ πεῖ, (αἀάο 
ΑἸτοτβηατα) πιαΐανι Ζεαπα, 

ἀρξάμενος] 1τὰ Βυάεηῆπ, ΑἸΙοτγ, ςῖ 
Ουε!ῇ, δεξάμενος ῬΠ116Ι. Ταης. ΑἸαΐη. ᾿ 

εὐνούχους ἰποιήσαςο) Ζοματὰς ἐξέτε- 

με καὶ εὐνούχους ἐποίησε. ᾳυοού πὶ (ΟδΞ 
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ἧΝ Ν 

ΟΥ̓ΕῚ ὈΙΒΟΙΡΙΗΙΝΖΙ͂ 

κ ’ ᾿) ᾽} «ς ΩΝ “ ς ᾺἉ 2 

Ηγησαάμενος δὲ οὐχ, ἱκανὴν εἶνωι τὴν φυλακὴν ταύτην 
Ἂν »"» “»"Ν » 7ὕ ᾽ ὥ ΄ 

ὥρος Το πληϑος Τῶν δυσμενῶς εχόντῶν, ἐσκόπει, τινὼς 

»" Ἅ. δὴ Ψ Ν 7 

τῶν ὥλλων ἂν πιστοτάτους περὶ τὸ βασίλειον Φύλακας 
., . ἈΝ ν᾿ Ζ ἊΝ: , Ὄ 

67 λάβοι. ἙΠδὼς οὖν Πέρσας τοὺς οἴκοι κωκοβιωτάτους 
Ν “ Νὰ ἥ ᾽ ΄ ἢ ΝΣ '- ᾿Ν μὲν ὄντως ὁιὼ πενίαν, ἐπιπονώτωτω δὲ ζῶντας διὼ τὴν 

θς ΄ ͵ δ νήν. Ν ᾽ ν᾿ “ 7 
τῆς χωρῶς τρωχυτήτα, καὶ ὀίω τὸ ὠυτουργοὺς εἰνωΐ, τού- 

Ρ τα 1 ΕῚ ἣΝ - »-. Ν ΕῚ - »»ῸὋ" 

τους ἐνόμισε μώλιστ᾽ ὧν ἀγαπῶν τὴν σαρ ἑαυτῶ δίαι- 
γ 3: Ψ» 7 "ἢ δ 7 

ὅταν. Λαμβάνει οὖν τούτων μυρίους δορυφόρους, οἱ κύκλῳ 
Ἀ Ν ΝΣ « , } 7 Ν Ν 7 

μὲν νυκτὸς καὶ ἡμέρας εφύλαττον τσερὶ τῷ ασίλειω, 
ς μι ΣΤΟΝ ὶ ἡ, ς ς 7 κι ὙΦ». "᾿ ἈΝ, " 

ὁπότε ἐπὶ χώρως εἰη" ὁπότε δὲ ἐξίοι που, ἔνϑεν καὶ ἔν- 
΄ » "ά 

69 εν τεταγμένοι ἐπορεύοντο. Ν ομίσας δὲ, καὶ Βαβυλω- 
.“ ΄ »" ρ « ἿΝ ΖΦ, Ἢ ον 

γος ὁλής Φύλωκως δὲν εἶνωι ἱκωνοὺς, εἰτ ἐπιδημῶν αὖ-. 
Ν )ὕ 32) 2 -“ Ψ 3 

τὸς τυγχάνοι, εἶτε καὶ ἀποδημῶν, κατέστησε καὶ ἐν Βα- 
“ΜΝ ὲ Ν ς 3 Ν λ Ζ 

βυυλώνι φρουροὺς ἱκανούς" μισϑὸν δὲ καὶ τούτοις Βαβυ- 
7 3} μ2 ΄ Ὡ 3. ΟΝ ε 5 ὃ 

λωνίους ἐτώζε παρέχειν, βουλόμενος αὐτοὺς ὡς ὠἀμήχα- 
,ὔ Ἂν “ “ἢ “ ΕΣ) Σ ν 

νωτώτους εἰνωι, ὅπως ὅτι τὠπεινότωτοι καὶ εὐκωϑεκτότα- 

ΤΟΙ εἰεν, 

το γατι 5 δὲ ῬὨΠΪεῖρπας [δοϊαηῖ. (ὕοη- 
γα ἐλ ἐμημφάϊς ἀείερι τηιπῖ γος απία 
“κα ἱπηιετρτείδζυγ Γοοποϊανίβ : αΠυᾶτη 
ταῖϊοπε πη ᾿ἰπρϑα ἰερθ8 δάνοτγίατι 
ἀϊχίτ Ζευηε ς: ργὶπιὰπὶ ἐπὶ πῇ Οὗ δττί- 
ΟυΪυτ τοὺς ΠΟῺ τηΪπΠ 8 408 π|Ὲ Οὔ οΥ- 
ἀΐπεπι ἐπαποιϊδίϊοηΐβ αὐ) εξζατη ες 
ϑεραπευτῆρας ς ἀεϊηάς τοιεῖσαλαι εὐνού-- 
χόυς ΙΒ αἰ ἤρηϊθοατε ροῇδ ηἱῇ 
εὐνουχίζειν, οαἴἶτατεα, αἱ τορονομὰς, δίω- 
ξιν, μελέτην, ἐξέσασιν, ὑπόμνησιν τσοιεῖ- 
σϑαι ΡΓῸ τυρονομεύων εἴο, Αἴ πιαρῆᾶ 
εἴ ἀϊβεγθητα ρῃγαπιτη ἃ νῖτο ἀοέϊο 
ΡοΠιάτυτη, αἐ ἐκεπηρὶο νοσαὈ ] τὰ Π 
οορῃηαίοταυτηῃ τοόλεμον εἴ πολέμιον τηᾶ- 
ηἰεϊαπι δεῖ, ἢ τυόλεμον τροιεῖσϑαι 
ΡΙῸ τσολεμεῖν, ΠΟΙΊΡΑΓΑνΟΥΪ8. ΟΌΤῚ τῦσ- 
λέμιον τυοιεἶσθαι, ααοα ποη εἰ Ππηρ]}- 
ΟἸΔΕΓ ῬΓῸ τορλεβμίζων, {εὖ ροι5 Μὲ 
δριτησίεσι γέάάεγε. Ἀδξὶα ετίατὴ τὰ- 
τοηεβ. Ζευμπι! τεΐαϊανι Ὑν εΚκε. Εᾶ 
ἱεϊ ταῦ αὐ οινη ἐωπιοἧος αὐ πηπὶβεγία 
φ,τα αμίᾳ. 

6. ἱκανὴν] ΔἸιτοτί, ἱχανὸν--τῶν ἄλ- 
λων αὖ τιστοτάτον; ἄν τειρὶ----λάβοι, 

67). σραχύτητσα) Ο(ορηρᾶγα [αρτα ἱ. 
4.2. εἴ χ.. ΕΙΘΘΘΕΙ τς 21: ΠΡ εἶ πιῖϑ 
1κ. 122. Ουπὶ δηποιδιίοης Νἀϊοκεηᾶ- 
ΤὶΪ, 

ἐνόμισε] ἴτὰ οὐτὰ ΑἸά, 1ητ. {Ππξτ- 
ὅῖερῃ. ΑἸτοτῆπο Ζεῦπε Ρτὸ ἐνόρωζε. 

68. ἐπὶ χώρας εἴη] [τὰ Βυάεηῃῇβ ἰ1- 
δι, συᾶπλ ἰεδιϊοπετλ ἴῃ {ἐσυ πα δπὶ 
εἀϊ!οπε τ) τϑοθρὶς εἰἰϑτη δι μ ΠΔΠῈΒ 5 
αἰτεταπη ὁπότε ἔσω ῥαΐσειεν ῬΏΙ] ΘΙ ΡΠ 5 
νετιῖ : φυηη ἐπίμς οὐἸμ7η ἀρογεῖ, Εἴ τας 
σερίτ σὰπῃ Ζευηϊο ὉΝ εἶκε, πὰ}}]Ὸὸ ἰά- 
πλέῃ Πρεπιβοδιοηΐβ. ε)85 Ροῆτο δ]1Ὸὸ 
εἐχεηρίο. ἢ υ)ὰ5, αἱροῖς ἴογπια ες 
ΓαγΕΡ εἰ (τορίσϑθ, ἘΠο] οη οὐδε 111 πὶ 
Ἰεδιϊοηε τὴ. οὐτ [εοηοϊανίο σεηΐεθαῖ 
Ζειπε ; δἵ ρ᾽ ατίθιι5 ἀοοεῖ ϑιθρῃᾶηὰϑ 
ἴῃ [παῖς Αὐτοίομεά, ἴῃ εὐγογαβ [κε - 
ΟΠη0]. ρ, το, νετῦᾶ ἐπὲ χ. εἴη ποη εἴς 
Ἰῃτεγργοια τη εηζατῃ ᾿εδιοπὶβ ἔσω ῥαΐ- 
σειεν, ἵταο ἤδῃς δχ {Π|ΠΔπ οτίαπῃ εξ. 

όρ. δεῖν εἶναι ἱκανοὺς) ΑἸτοτί, δεῖν 
ἡκωνοὺς εἶναι. 

συγχάνοι) [τὰ οσαπὶ Οαεϊξ, ες Βιερ, 
Ὧδ.5 : 



ΤΙΒΕᾺ ὙΠ. ὍΑΡ. Υ. ὸ 

Αὕὑτή μὲν. δὴ τσερὶ αὐτόν τε ώτω καὶ ἡ ἐν Βαβυ-γ70 
Ογτὶ ογβῖϊο 

λῶνι τότε κατασταϑέσω καὶ γὺν ἔτι οὕτως ἔχουσα δὰ ας 
» δς, τῇ Ἂ χ ᾿ξ σ ἀξ αἰΐἴοιρ!}- 

Σκοπῶν σι, ὅπως ὧν καὶ ἡ σᾶσα ἀρχὴ κατέ- γα ρτοοὺ.- 
ν τὰ σοηξὶς 

χοιτο, καὶ ἄλλη ἔτι ρραὶγίφινοιτό, ἡγήσατο, τοὺς ϑϑ τπεηάᾶ, 

βἔένει, 

μεισίοζόρους τούτους οὐ τοσοῦτον βελτίονας τῶν ὑπηκόων 
Υ̓ “ 2 7 ; Ἂς δ». Ἃ ἣς 7 ΕΗ, 

εἰνοί, Ὅσον ἐλάττονας". τοὺς δ᾽ ὠγωϑοὺς ἄνδρας εγίγνω-- 
΄ Ψ « ᾿, -“ -“ Ἂς »“ο 

σχε συνέχτεον εἰνγα , οἱσπερ συν Τοις “γεοὶς Το Κρώτειν Τῶῤρ- 

"δ 2 εν “ ποῦ ὦ ΗΝ ΝΑ 3 Κὰ 

ἐσχον, καὶ ἐπιμελητέον, πως μὴ ἀνήσουσι τὴν τῆς ἀρετῆς 
37 «; Ἃ ΡΥ 7, Ε “ 3 ὃς 

ὥσκησιν. Ὅπως δὲ μὴ ἐπιτάττειν αὐτοῖς δοκοίη, ἀλλὰ 71 

γνόντες καὶ αὐτοὶ ταῦτω ἄριστα εἶναι, οὕτως ἐμιμένοιέν τε 

καὶ ἐπιμελόντο τῆς ἀρετῆς, συνέλεξε τοῦς τε ὁμοτίμους, 

καὶ στάντας, ὁπόσοι ἐπικωίριοι ἥσων, καὶ ὠξιοχρεώτατοι 

αὐτῶ ἐδόκουν κοινωνοὶ εἶναι καὶ πόνων καὶ ἀγαθῶν. 

Ἐπεὶ δὲ συνήλϑον, ἔλεξε τοιάδε" 

"Ανδρες Φίλοι καὶ σύμμαχοι, τοῖς μὲν Θεοῖς μεγίστη 

χάρις, ὅτι ἔδοσαν ἡμῖν τυχεῖν, ὧν ἐνομίζομεν ἄξιοι εἶναι. 

“2 

-“ Ὰ ΠΝ 3, ταὶ ΕΣ ἊἜ 

Νυν μὲν γαρ δὴ ἔχομεν καὶ Ὑην πολλὴν καὶ ἀγαθὴν, 

ἔχομεν 

Καὶ μη- 73 
Ἁ « “ὍἭΜ »“" 7 3 ͵7ὕ » ἤ 

δείς γε ὑμῶν ἔχων ταυτῶ νομισώτω ὠὡλλοτρίω ἐχείν" γο-- 

.“ 7] ᾽ 7 τς ε »" 

καὶ οἰτίνες ταῦυτῆὴν ἐργαζόμενοι Θρέψυυσιν ἡμῶς" 

Ἃ " ὦ 2 Ρ' ,. 

δὲ καὶ οἰκίας, καὶ ἐν ταύταις κατασκευάς. 

ῪΓΤὝ 3 "»" ΕΣ ΧΑ 35... τς 9 ξ 

μος γα εν ὥασιν ἀνϑδρώποις ἀϊδιός ἐστιν, ὅτῶν τολε- 

ἰθετ. 

50. κατασταϑεῖσα) ἴῃ Ουεϊξ, ἃ ρτὶ- 
τηᾶ τη [στ ρτα πα εἢ κασασχεϑεῖσα ς 
Ἰάεπι ἀείποερϑ ἃ ἔτι ΟΤἐτετ, 

ποὺς μὲν μισϑιοφέρου) Ἐχ Ἰεδοπα 
Βτοάεοὶ εἰ ἰητογργείτιοπα (ιηθγατι 
μὲν τεέϊα δάζοίνις Ζειμης, φαοά ῥτξ8- 
Ῥεῖ ετίατὶ ΑἸτογῆπυβ. σούτου; τεῖει δἀ 
Ῥργίας ἴῃ 1Τατο! τα τ εἴ οσυβοάίϊατη 88- 
Ὀγ!οη 5 δά(οίτος. 

οἵπερ σὺν] Αἰτοτῇ, εἴπερ σύν. 
μὴ ἀνήσουσῆῃ Πδηο ἰοξεϊοηετη ΠΠ| τὶ 

Βιιεπῆθ (αΌὶ τὰ πιδη ἀνήσωσι εχίϊα 1) 
«πὶ Μάατχτεῖο τοέϊε ργεία τ Ζουπα 
᾿δητ]αδτγαπὶ Εαά. ἐοτὶρίαγοο μηνύσωσι , 
αὐᾶπὶ ἐογὶρταγαπη ἔεγνας Αἰτογῆπαβ 

Εχ νετἤοης ΡὨΠεΙρΡὮϊ ὠΖ2ε73- 
ΦΡΓΩ ἐαελριαλοηεῦ ΤΊ μ111. ἰεξτιρ- 

ὨεῖΩ ὅπως ἀνύσωσι ἴῃ τηατρὶ στ [88 
ὈΠηβΕ Γβοῦοἱ, τεῖα]ῖ. ἀνύσωσι Ὅτο- 
Ὀατγαηΐ ετἰὰπὶ ΘΙΈρΡἢ, οἵ [(βοπ0]. 1116 
ταπηθὴ ὠνῶσι ΤΆ] 1 ΟΠ], [1τὰ ἰηΐτα 
[εξὶ. γ5. εἴ ἀνῇ τὴν ἄσκησιν. 

γι. ἐπιστάται) Βάά, φτι. ἐσισάσσειν, 
ἀειηάς ἄριστοι ΑἸά, εἴ δῖερῃῇ. 7 

ἐμεμεένοιεν)] ΑἸά, Βοάϊ!, συεῖῇ, ΑἸτοτέ, 
συμμένοιεν. 

ἐξιοχρεώτατο) 1 τὶ Ἐτοάθοὶ εἰ 
ΤΏΔΙΕΟ 5ΤΈΡἢ. ἐξιολογιώτατο,., ἀεϊηάθ 
ἐδόκουν αὐτῷ (πεῖ, 

22. ἔδοσαν ἧμιν) ΔΙιοτῖ, ἡμοῖν ἔδοσαν 
--ἔχομεν καὶ τῳόλιν ἀγαθὴν καὶ οἵσι» 
γε;. 

3: ὠλλότρια]) Ουεϊξ, οαπὰ Κα, Ρῖ, 

ἐλλο: τρίαν, 

Θρ 
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ὔ 7 ἜΤΗ}: ξυλς πριν ἣ Αμαν Ἂ 

᾿μουντων ὡολις ὥλω, τῶν ἐλοόντων εἰνῶνι κ͵ὶ τῶ σωματώ ἢ 
»" Ε -“ “ Ν ρον ᾿ ἦ 3 Ά 

τῶν ἐν τὴ ὥόλει καὶ τῷ χρήμωτω. Οὐυκουν ἀδικία γε 
-“, ε7; ἣν 9) Ε τις 3 5» κὰ ῺΝ 

ἕξετε, ὃ τι ἂν ἔχητε, ἀλλὼ φΦιλανϑρωπίῳ οὐκ ἀφαιρή- 
Μ »»" “3, ) ἤὰ Αἱ ἐγ νι » 3 «; 

Ζ' σεσϑε, ἣν τι εῶατε ἔχεὶν αὐτούς. Τὸ μέντοι εκ τοῦυδὲ ου-- 
᾽ γ ͵ ε 9 ν ͵Ζ 3 ε 

τως ἐγὼ γιγνώσκω, ὅτι, εἰ μὲν τρεψόμεϑια ἐπὶ ῥαδιουρ-- 
᾿ Ἂς Ν » “Ἅ 5 ΄ ες Υ δ ἠΖ 

γίαν καὶ τὴν τῶν κακῶν ἀνϑιρώπων ἡδυπάϑειαν (οὶ νομί-- 
Ν Ν » 3 Ἁ Ν Ν 9 τὰ 7 

ζουσι τὸ μὲν ττονὲν ἀϑιλιώτατον, τὸ δὲ ἀπόνως βιοτεύειν 
« ΑΝ" « »-᾿" » ον ΕῚ ͵7ὔ ε »"“᾿ 3 »“ 

ἡδυπάϑειαν) τῶχὺ ἡμῶς ᾧημὶ ὀλίγου ἀξίους ἡμῖν αὐτοῖς 

ἔσεσθαι, καὶ ταχὺ τπιώντων τῶν ἀγωϑθῶν στερήσεσϑαι. 

γοΟὐ γάρ τοι τὸ ἀγωϑοὺς ἄνδρως γενέσϑαι, τοῦτο ἀρκεῖ, 
φ, Ν -.΄᾿΄ 5») Ε ἢ ΩΝ ΄, 3 »“" ϑ ́ς 

ὥστε καὶ διατελέιν ὄντως ἀγαϑοὺς, ἥν μή τις αὐτοῦ διῶ 

τέλους αν ἐολμὴ ἀλλὰ ὌΡΤΕΣ καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι 

ἀμεληϑ εἶσαι ἰμμημθα ἀξιαι γίγνωται; καὶ τῷ σώματα, 

γε αὐτὰ εὖ ἔχοντα, ὁπόταν τις αὐτὼ ἀνὴ ἐπὶ ῥωδιουρ-. 

γίαν, τϑονήρως πάλιν ἔχει" οὕτω καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ 
3 ,ὔ Ἐν. ἣὟ « 7 3», ὧν 5. Δ δ ὕἷ Ι 

εγκρατειὼ καὶ ἡ ἀλκή, ὁπότων τις αὐτῶν ἀνὴ τὴν ἀσκη- 
᾽ 7 ΩΣ ἃς 7 “ “4 Ἅ Ι 

γόσιν, εκ τούτου εἰς τήν πονηρίων πώλιν τρεπέτωι. (Λυκοὺν 
»-“ Ψ᾿ » 2 5 «ς .«.7 ς 

δεὶ μέλλειν, οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ αὐτίκα ἡδὺ τροΐέναι αὑτούς. 
ΩΝ Ξ- Ὧι ΕΣ Ἂς Ε Ἂ, »ο 

Μέγα μὲν γῶρ, οἴμιωι, ἔργον καὶ τὸ ἀρχὴν καταπρᾶξαι, γα μ ἣ Ἶ ρᾶξαι,, 
Τὸ" πολὺ δὲ ἔτι μεῖζον, τὸ λωβόντω διασώσασθαι. 

ὅδ τι ἄν ἔχησε)] Τὰ οσὰπὶ Οπεϊῇ. οἵ 
ΑἸτοτῆηο Τοτὶρῇ ργὸ ἔχοιτε, ἰαΔάεηῖα 
Ἰϊπρας αἵὰ. [Ιάδπι ΑἸτοτῖ, ράῦϊο δἢ- 
ἴθ Οὔκουν οὐκ ἀδικία ἀαῖ, αἱ τῇᾶῖρο 
στερῆ. 

74. σρεψόμεϑα  ΟὐεἸ ἢ, τοροτρεψό- 
ἐ:3α. ἀεϊηὰς ἀθλιότητα ΑἸτοτί. 

γ5. οὐ γόρ ποι) "ἃ. ὑτ. οὐ γάρ σι. 
ΑἸτοτῖ, σόν οὐηῖταῖ τ. ἀοἰ πᾶς νϑγῦὰἃ ὄντας 
ἀγαϑοὺς ἴῃ συεϊῇ, πιᾶτρίης Ἰεσιαηῖυτ 
δὐϊοτρία, ροΐεα ἐσιμέλητα, ΑἸιοτῖ, 
ἐσσικελεῖται σε}. 

αἱ ἀλλα!) Ουε!ῇ. σαπὶ ΑἸἰτοιῆπο 11- 
Ὅτο αὐ οτη τ. 

σώμαπτά, γε} ΑἸτοτί. σώματά γε τὰ 
ες ἔχοντα τ᾽ ἄν τις---πσονὴ ῶς. ΟΕ), 

ἀειηάς ἃ με πᾷ τᾶ ῥῳδιουργία Ὧδ- 
Ὅει Τογίρίατη. ΜΙ|δὶ γε ροῇ “σώματα 
αἰγρ! σεῦ, ες ἰὴ δὲ πχαταημά τα νἱάοῖα. 

ὁπόταν τις αὐτῶ») ΑἸΙτοτῇ, στ᾿ ἄν τις 
αὐτῶν---εἰς τσονηρίαν. 

γό. δεῖ μέχλειν ι Τάθετ Οδδτγ. ΑἸτογξ, 
εὐ ΡΒ] ΕΙρΏΙ ἀμελεῖν, σας!ῇ, μέλειν. ᾿ς 
Οἱ. [ρτὰ {εξὶ, 25. 

τύροι ναι αὑτοὺς Οσυε!. οπιῖῆϊ, 

ᾳφυοά Ζευπε {εοϊαῆς ῥγοπογηδη αὖ- 
σοὺς, ΟΠ Δ ΠΊ τῦροὶ ἔναι ἩΤ ΄αδτη 4}1- 
ἴογ αἰοαίυγ ηἱΠΠ [δηΐὰ ρῥτγοςσεάςπαϊ, 
Ρτορτγβαϊθηάϊ, ΜΙΠῚ τοροΐεσϑα, [(οτὶ- 
Ὀδπάυτῃ νἱάεξῖαγ, ἔεγα αὐ Απαῦδαΐ, ν. 
8, 14. τυροιέμενον ἑαυτὸν τοῖς τοολεμί- ὦ 
σις. 

οἶμαι, ἔργον] ΑἸτοτῇ, ἔογον οἴμαι εἶναι 
καὶ σὸ ἀρχήν. Βυαάεξηῆς ἔργον καὶ ἃ 
χρῆν καταπρᾶξαι. 
ἔχειν τεῖετι, καταπρᾶξαι Ὠϊο εἰ ἴεξ, 
8ο.. εξ ρτο καταπράξασϑαι τιοπιίξ 
γγεἰἴκε, 

Μαῖξο ϑῖερῃ. στὸ 
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Ὰ Ν »“ ͵ δῦ τὰ ͵΄ ὑϑγὰ 
μὲν γὰρ λαβεῖν πολλάκις τῷ τόλμων μόνον ττωρωσ'χομένῳ 

᾿ - ἐς Ν ν ΄ οὐδὴ τῶ -“ "7, 

ἐγένετο" τὸ δὲ λαβόντα κατέχειν, οὐκέτι τοῦτο ἄνευ σωῷρο- 
7 , » δ. Δ΄ ω ΄ ,᾽ ὯΥ » »"» ΕΣ 7 

σύνης, οὐδ᾽ ἄνευ ἐγκρατείας, οὐδ᾽ ἄνευ πολλής ἐπιμελείας 
͵ ἃ Ἂς ΄ .Ὁ ἘΝ »“" 9 Ὅτ 

γίγνεται. “Α χρὴ γιγνωσκοντας, γυν πολὺ μῶλλον ὦσκειν 77 
ἈΝ " Ν ᾽ν Ν 7 ΗΠ "κ ΄ κ Ὁ ἰδ 

τήν ὠρετῆν, ἢ τορὶν τάδε τἀγωϑω κτήσωασθϑωι εὖ εἰθότως, 
.«“ ε) -" 7 9 7 » Ν 9 ἰὰ 

ὁ7,, ὅτῶν τλεϊστώ τις ἔχη, τότε ὥλεέιστοι καὶ Φονουσι 
Ἃ ΚΑ 7 ἣΣ; ᾿ “ξ Ζ ΕΩ δε 

καὶ ἐπιβουλεύουσι καὶ τοολεμίοι γιγνοντῶι, ὡλλως τὲ κῶν 
4“. ὦ. χ. ͵7 ͵ ᾿ ὰ “ 

ταρ ἀκόντων τώ τε κτήμωτω καὶ τὴν Θεραπείαν, ὥσπτερ 
« -“ γ Ἂς, Ν 5 Ἂς », Ν ἣς «Αν 

ἥμεις, ἐχῆ. Τοὺς μεν ουν Θεοὺς οἴεσθαι χρὴ συν ἡμῖν 
5) δὰ 3 ἣν ᾽ ᾿ ἘΣ. 7 “ » 

ἔσεσθαι" οὐ γὰρ ἐπιβουλεύσαντες ἀδίκως ταῦτα ἔχο- 
» ἃ «ἃ ΄ » 7 Ν Ἃ 

μεν, ἀλλ᾽ ἐπιβουλευϑέντες ἐτιμωρησώμεϑω. Τὸ μέντοι 78 
ἊΣ κῷ 7] .ὡ»-»"5 ᾽ -μ" ΄ ““ 

μετῶ τοῦτο κράτιστον ἡμῖν αὑτοις ταρωσκευωστέον᾽ τοῦτο 
-ι Μ8 Ν ͵, ) »“ὝἍ Ε νν 5» 

δὲ ἐστι, τὸ βελτίονας ὄντως τῶν ὠρχομένων, ἄρχειν 
᾽ “ 4 ᾿ 3 Ν Ἀ Ν ͵ τὶ 
ἀξιοῦν. Θαλπους μὲν οὺν Κωὶι ψύχους κωι σίτων καὶ 

»"» δὰ τ Ε ᾽ “ ξ΄. 

ποτῶν καὶ τόνων καὶ ὕπνου ἀνάγκη καὶ τοῖς δούλοις 
,7ὕ “ ΄ »“" ».ς» 

μεταδιδόναι" μεταδιδόντως γε μέντοι πειρᾶσαι δέ; ἐν 

Πολεμιι- 79 

κῆς δι ἐπιστήμης καὶ μελέτης παντάπασιν οὐ μετωδὸο- 

τούτοις τρῶτον βελτίονως αὐτῶν φαίνεσθαι. 

΄ 7 «“ 2 » ς Ψ 

τεὸν τουτοις, ουστινῶς ἐργώτας τε ἡμετέρους καὶ δώσμο- 
΄ ΄ ἢ ᾽ δι, «Ἂς "Ἢ 

Φόρους βουλόμεϑω καταστήσασθαι, ἀλλ᾽ αὐτοὺς δὲ! 
27 »“ὦμν.Ὕ “ ͵͵ Ἂ »“͵ ᾿; ε, 

τουτοῖς τοῖς ὡσκημῶώσι, τύλέονεκτειν, γιγνωσκοντοις, (τί 
2 7 »“» " ᾿ μὰ ΩΣ « Ν -“ 

ἐλευδερίως ταυτῷ ὁργώνω κῶὶ εὐθωιμυονίοις οἱ Θεοὶ τοῖς 
- ΄ » υὐξ, ᾿ .“ 2 ον Ἂς φ. 

ἀνϑ)ρώποις ἀπέδειξαν" κῶι ὥσπερ γὲ ἐκείνους τῶ ὅπλα 
2 , κ “ « »"» 3 Ν δὲι ἈΝ " 2 

ὠφηρήμειζω, οὕτως ἡμῶς ωὐυτοὺς δει μή τῶν ὅπλων τῦοτ 

Φολλάκις σῷ σόλμαν)] ΑἸιτοτί, ἐἰ τὸ 
σολριβν μόνον τυαράσχορεν, ὉΌΪ [Ἀ]16 Πὶ 
τταράσχοιμεν [τ] ΣΕ ἢ ἃ ΠῚ Ἔγδί. 

7. γιγνώσκοντας Θμο], γιγνώ- 
σκοντα, ἀεϊηήε τσλεῖσσοι σούτῳ καὶ 
φϑυνοῦσι---ἄλλως τὲ καὶ ἄν παρ᾿ ἐπόν- 
των--έχε ει, ἌΝ 

ταῦτα ἔχομεν!) ἙΔά. ρτ, Ουεῖϊξ, εἰ 
ΑἸτογῖ, ταῦσα οτηϊιτὰπῦ: σούτους Ἰὴ- 
ἔασι νοϊαῖϊς Βτοάξθοαβ, Οὐπ δίερῆδπο 

εὐζαςῖς ΡΏΠΕΙ. εὐ ΑἸτοτῇ, ὃ 
49. τοολεμικῆς) ξος ἔαϊς Γασεάρ- 

- 

τηοηϊογα πὴ αἰ οὶ ρ᾽ Πα, Τ᾽ τείογε πο- 
ἢεγ ἀε Εδραθ!]. [μΔςοϑά. νἱῖ. 2. ΧΙ, 4. 
Οοτηρᾶτᾷ εἰἰᾶπὶ ἀθ γα 15 Ἡοτοαοίαπι 
ἱπ τ ἢ δ. 

καταστήσωσθαι) ἴδ συ ΠΊ τηδτρίης 
ϑῖορἢ. εἰ Ομε!ῇ, ΖοὝαηε : ἀπτὶαθὰ πὶ 
καήσασέλλαι τενορᾶνῖτ ἡ εῖκε. Οορὰ- 
Ἰὰπὶ τε ροῇὲβ: ἡμετέρου; ἰάοπι' ΟμεΪζ, 
οαγῆτ. ᾿ 

μὴ τῶν ὅπλων σποα᾿ ἐρήμους) Ουεϊ, 
εἰ ΑΙτογῖ, μήποτ ἐρήμους ὅπλων. 

τὰ, 



’ 
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πῆς ΤᾺ 7 Ε 4. δ. .“ὕ - ᾽ 2 7 
ἐρήμους γίγνεσθαι, εὖ εἰδότας, ὅτι τὸς ἀεὶ ἐγγυτώτω 

ἌΝ ἢ δ Ἐ ΟῚ γώ ᾿, 5, 7, εν ΝΆ ἃ Ἀ 7 

τῶν ὅπλων οὖσι, τούτοις καὶ οἰκειότωτώ ἐστιν, ἃ ἂν βού- 
᾽ " »ο Ξ »-“ὦσ .“ ἣν ες». “ΣῈ Ἶ 

80 λωντῶι. Ἐ δέ τις τοιαῦτα εννοείτῶι, τί δῆτα ἡμῖν ὁῷε- 

λο ἄξαι, ἃ ἐπεθυμοῦ ἰ ἔτι δεή Ἢ ς κωταπράζωι, ὦ ἐπεσυμουμεν, εἰ ετι θεήσει κῶρτερειν 

καὶ πεινῶντας καὶ διψῶντας καὶ ταονοῦντας καὶ ἐπιμε- 
ἡμ᾿- ΕΣ »“ν -““ »"“-᾽ « 7 ἀν} ΄ς 

“λομένους : ἐκέινο δὶ καταμασεῖν, ὁτ' τοσούτω τἀγαϑὰ 

ΚΌΝΩΝ Εβθα μενα ὅσω ἂν μαλλον: τροπονήσως τις ἐπ᾿ 

αὐτὼ ἀπίοι" (οἱ γὰρ τόνοι ὄψγον τοῖς ἀγαϑαῖς) ἅ ἄνευ δὲ 

'τοῦ δεόμενον τυγχάνειν τινὸς, οὐδὲν οὕτω τπολυτελῶς παρῶ- 
ὃν “ δ. “ἐς “ Ε] λ ἜΣ Ἐ ΤῸΝ ΞΖ. " 

81 σκευασ εἴη ἂν, ὥσϑ ἡδὺ ενώ... Ἐπ δὲ, ὧν μεν μαλιστοω 
37 » »-Ὸ»"7΄Ό ς 7 « ΄΄ »ὩΞὩ᾿Ὡ᾿ 

ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦσιν, 0 δαίμων ἡμῖν ταυτῷ συμπαρε-- 
΄ « 5. δ “ “ ͵΄ δὐδν ἡ 

σκεύωκεν, ὡς δι, ἂν δίστω ταῦτα φαίνοιτο, ὠὐὑτος τις 
ς- »ν -“ ν᾿ »“" Ἁ, ΗΝ ,7ὔ 

᾿ἄυτω τῶυτῶ παρωσκευώσει, ὁ τοίουτος ἄνήρ τοσούτῳ πλεο- 
͵΄ ο»-. » » .« ».Ἅ « ᾿ 

γεκτήσει των ἐνδεεστέρων βίου, ὁσω πεινήσως τῶν ἡδίστων 

σίτων τεύξεται, καὶ διψήσας τῶν ἡδίστων ποτῶν ἀπο- 
΄ ΟΝ Ἀ » 7 ω » 7 

λαύσετωι, καὶ! δεη εἰς ὠνοστωυσεως, ἥδιστον ανωπαῦσε- 
τ -, »"» “» » »“. « »“,"᾿ Ϊ᾽ 

82ται. ὯΩν ἕνεκα φημὶ χρήνωαι νῦν ἐπιταϑήναι ἡμῶς εἰς 
“᾽ Ζ .« »“» 2 »"» εἶ 57 ις ἄγ ι 

ἀνδρωγωνίαν, οσγως τῶν τε ἀγωϑῶν, ἡ ὥριστον ΧΚῶὶ η6ι-- 
᾽ 7 Ἂς ΕΖ »“»Ἢ ὰ ᾿ς ὑΜ, 

στον, ὡπολωυσωμεν, Κκ͵ὶ ὅπως του τύώντων χωλεπωτώτου 
» ὃν, ἣν Ν “» 2 ἃς 

ἄπειροι γενώμεξδωα. Οὐ γὰρ τὸ μὴ λαβεῖν τὰ ἀγαϑὼ 
.“ ἊΝ “ ἣΝ ͵ Ὧν ᾿ ͵΄͵ 

ουτω χωῶώλεπον, ὠσῖερ τὸ λαβόντα στερηκγήνοι, λυπηρόν. 
Ε] Χ . “ ἧς 4 ἣΝ ψ, 

83 ᾿Εννοήσωτε δὲ κώκεινο, τὶνῶ τορόφασιν εχοντες ὧν τροσιε- 
7 ἈΝ )ὕ ΡΝ ᾿έ “ 2 

μεθα κακίονες, ἢ τπρόσϑεν, γενέσϑεαι. Πότερον ὅτι ἀρ- 

8ο. τοιαῦφσα) Θυΐη ἱρία Ὦφοο σορὶ- σοι. ΜΙΏΙ υἱγταπηηαδ ἴετηρα5 ἀἰ(ρ]]σεῖ. 
ἴδῃς, Εἴξὸ ταῦτα. ἀοϊπάς ἐσιϑυμοῦμεν . ὅσῳ πεινήσας) Ουεϊξ, ἃ ᾿τίτηα πιᾶηὰ 
Ουε!ῇ. ροῆξα εἴ σι δεήσει ΑἸτοτῇ, ὡς τοεινώσας (οτἱριαπιὶ Ὠαθοῖ. ὡς ὁ σεις 

πυονοῦντας καὶ ἐπιμελ.) Ηοο ογτάϊης νήσας ΑἸἰτοτῖ. ἀεϊπάς Ἰάεχῃ Αἰτοτῇ, δὲς 
Ουο!ξ, εἰ ΑἸτογῖ, ἐπτμ. καὶ πον. νιΪσο. ϑεὶς ἀναπαύεσθαι. 
Ομο] ἢ. τατηξῃ ἐπιμελουμένους Ὠδθεῖ. 82. ὥσπερ πσὸ) ΑἸτοτῇ, ὡς πό. “ἀεῖπάς 

ὠσίοι] Ματρο ϑίερῃ. ἴοι ἀδτ, αυοὰ οὕπω. γε χαλεπὸν εχ Ουεϊῇ. ἀεαϊξ 
Ῥτρξογα τα τί ρία δα ΑἸτογῆηξ εἴη. Ζεῦπε.. 

᾿δεόμενον}. ΑἸτοτῇ, δεομένους. 83. τυροσιέμεϑα} Ἐχ Ἰἰδτὶς Βγοάφὶ 
81. ὧν μὲν μάλιστα) ΟΕΙΕ. ὧν μά- εἴ ΑἸτοτῆμο τυροειλόμεϑα [οτρῆς 51:- 

λίιστα μέν. ἀεϊῆλάς ὧν Σ ων ἥδιστα ΑἸ- ρδᾶπυς, ηυοὰ ροδιετηα ΕἙαϊτῖο ἴ,6- 
τοτί. ΟΠ0]. ἴῃ τοροελόμεϑα, ὟΝ εἰῆαπα [,ἰρι185 

τσωρασκευάστ) Ἑάά. ρτ. τγαρασπκευά- τορεῖϊϊτα ἴῃ τυρρελοίκεϑα τηυταν ξ, 
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χομεν ; ̓Αλλ᾽ οὐ δήπου τὸν ἄρχοντω τῶν ἀρχομένων σο- 

νηρότερον προσήκει εἶναι. ᾿Αλλ᾽ ὅτι εὐδωιμονέστεροι δοκοῦ- 

μεν νῦν, ̓  σιότερρν, εἶναι! ; Ἔπειτα τῆ εὐδωιμονίω φήσει. 

τίς τὴν κακίαν ἐπιπρέπειν ; ᾿Αλλ᾽ ὅτι, ἐπεὶ κεκτήμεθα 

δούλους, τούτους κολάσομεν, ἣν πονηροὶ ὦσι; Καὶ τί 

προσήκει, αὐτὸν ὄντα τπονηρὸν πονηρίας ἕνεκα ἢ βλακείας 

(ἄλλους κολάζειν . Ἐννοεῖτε δὲ ἔτι καὶ τοῦτο, ὅτι τρέφειν 84 

μὲν τταρεσκευάσμεϑα πολλοὺς καὶ τῶν ἡμετέρων οἴκων 
φύλακας καὶ τῶν σωμάτων" αἰσχρὸν δὲ πῶς οὐκ ἂν 

εἴη, εἰ δ ἄλλους μὲν δορυφόρους τής σωτηρίως οἰησόμεϑω 

χρήναι τυγχάνειν, αὐτοὶ δὲ ἡμῖν αὐτόὶς οὐ δορυφορήσομεν : 

Καὶ μὴν εὖ γε δὲ εἰδέναι, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλη φυλωκὴ 

τοιαύτη, οἵω αὐτόν τινώ καλὸν κὠγωϑθὸν ὑπάρχειν" τοῦτο 

γὰρ δὲ συμπαρομαρτέιν" τῷ δὶ ἀρετής ἐρήμῳ οὐδὲ ἄλλο 

καλῶς ἔχειν οὐδὲν τοροσήκει. Τί οὖν ᾧημι χρῆναι τσοίέιν, 85 

καὶ τοῦ τὴν ἀρετὴν ἀσκεῖν, καὶ ποὺ τὴν μελέτην ποιεῖ- 

σϑαι; Οὐδὲν καινὸν, ὦ ἄνδρες, ἐρῶ" ὠλλ᾽ ὥσπερ ἐν 

Πέρσαις ἐπὶ τοῖς ὠρχείοις οἱ ὁμότιμοι διώγουσιν, οὕτω 

καὶ ἡμῶς φημὶ 

ἐσιπρέπειν] 1 ουπὶ Οαίζαϊΐοηε Μα- 
τεῖὰς Πυιοπιηίοη εἰ Ζεῦπε, αἤξη- 
τίεπία Αἰτοτί, Ψαΐρο ετγας ἐσισρέσειν, 
ΑἸτογῆπὰβ ρᾶυϊο ἀπε σ΄; φησὶ ἀαῖ. 

πονηρίας ἕνεκα) Οὐε]ξ, σον, ἕνεκεν 
Βᾶδθει. 

84. ἔτι καὶ τοῦτο} Ἑκά, ῥγ. ἐννοεῖτε 
δὲ χαί. Βτοάξϑιις ἔσι καὶ σοῦτο 6 [1- 
Ὁπ|5 {]5 φῬοίαϊς. ἐννοεῖσο, δὲ σοῦτο ἃ 
Ῥηπῆα τῆᾶηὰ Οαεϊξ. Γεἀ σοττγεέϊοσ ἐν- 
νοεῖτε ἀδάϊτ, 

καὶ σῶν ἡμετέρων) ΑἸιοτῇ, ΠΠ0ὲγ καὶ 
τῶν οἰκιῶν τῶν ἡμετέρων, 86 τηϊῃὶ 
εἰεραητίοῦ οτίρίαγα ν]ἀείατ, 

αἰσχρὸν] Ουεϊέ, σὰπὰ ΡΏΠ]Ε]. Ταῖς, 
ΑΙ. αἴσχιον. 

εἰ δὲ ἄλλου: τὰ ἰδ γ Οδῦτ. σεϊετὶ 
ΟτΆΠ65 εἰ δὴ ἄλλους, αυοα αὶ ἠεΐξεη- 
ἄσηις, (δίτεπὶ ἡμῖν δάγαπρετα ἀεῦο- 
Ῥδηΐ. ἀεϊπάς χρῆν συεῖξ, ροῖεᾶ δορυ- 
Φορήσωμεν ΑἸτοΙξ, 

»σ 3 μ »͵ ἃς ς Ἂ 

χρήναι ἐνθάδε οὑτῶς τοὺς οἰμοτι μους 

γὰρ δεῖ) Ματρο ϑίερῇῃ. γὰρ δὴ συμ- 
πὰἀρομαρτεῖ πείοϊο απάδ ταίετι, ΑἸτοῖ- 
ἤπ05 ΕΠ ὈΕῚ ΤΟ] τη δὴ ρτεδΐοτι, 

οὐδὲ ὧλλ.) (εἰ, οὐδὲν ἄλλο. ΑἸτοτξ, 
οὐδὲν ὥλλῳ, 

85. ποῦ σὴν] ΑἸτοτῇ, καὶ σοῖ, ἀεϊηάς 
καινὸν, ἄνδρε;, (σα, 

ἐπὶ σοῖς ὠρχείοις) ΟΥ̓, ἴ. 29. 4. (Ε66. 
Θαὶ Πἰο ἴηι ὁμότιμοι, ᾿Ἰάθτι ἴῃ Απδ- 
Ὀδῇ 1. 9, 2. ἄριστοι νοσλπίαγ, Ὁ] εᾶ- 
ἄἀδπ) Πδγάῖϊο εἰς ἀθ ρᾳατὶβ Ρεγίδγατα 
ΠΟὈΠΠΠ1. 

ἡμᾶς---ὀμοτίμκους) Ἐκ Ουεϊῇ, ὑμᾶς 
ἐντίμους αἴ ΝΠ}. 1,. 6. ρτερῖα! τ Ζεθηε : 
ὑμᾶς εἴϊατα ὰπ|. ῬΏΙΠ]εἰ. εἰ ΑἸτοτγῇ, 
ψεγαπιὶ ἤος ἰοοο [6 σείετ5 Ρεγῆβ ο- 
αυϊρατᾶης Ογτγιβ ἀεδῖηαθ ἀϊδιηραὶϊς 
ὑμᾶς γε--τἐγώ σε. ῬΙῸ τοάντας ὅῖε- 
Ῥῃμαπυβ τσάντω ἰοτὶρίαπη τηδὶεθᾷῖ : 
τεέϊε, ρυΐο. 

σῈ3 



“δὰ ΟΥ̓ΒΙ ὈΙΒΟ. 118. ὙΠ. ΟΑΡ.Γ. 

καὶ ὑμᾶς γε 'ἐμὲ 

ὁρῶντας κατανοεῖν παρόντας, εἰ ἐπιμελόμενος, ὧν δεῖ, 

Ψ ε} 9 ΓΟ 7 

τπὐντὰς ὥπερ καὶ εκεὶ ἐπιτηδεύειν, 

͵ Ε] ΄ ς » »“-» ἃ δ ἔ 

διάξω" ἐγώ τε ὑμᾶς κατανοῶν ϑεάσομαι, καὶ οὺς ἂν 
ΠΡ ΠΝ ο Ἂς Ν ς Τὰ5 ΤΙ ἢ , 
ὁρω τὼ κώλω καὶ τὼ ἀγαθὼ ἐπιτηδεύοντας, τούτους τι- 

86 μήσω. 
7 

ϑάδε τοαιδεύωμεν" αὐτοί τε γὰρ βελτίονες ἐσόμεϑα, 

Καὶ τοὺς τπαϊδως δὲ, οἱ ὧν ἡμῶν γίγνωντωι, ἐν- 

ΒΡλύρεΝ τοῖς παισὶν ὡς βέλτιστω παραδείγματα 

ἡμᾶς αὐτοὺς ἐἶω ὼ οἱ τέ τραῖδες, οὐδ᾽ ὧν εἰ βυ- 

λοιντο, ῥαδίως ταονηροὶ γένοιντο, αἰσχρὸν μὲν μηδὲν μήτε 

ὁρῶντες μήτε ἀκούοντες, ἐν δὲ κωλοῖς κὠώγωϑθοις ἐπιτηδεύ- 

μώσι διημερεύοντες. 

ὑμᾶς γε] ΔΙτοτΕ. ὑμᾶς τε, αυοά ρ- 
Τὰ πὶ Γοτιρία πη τα] εῦας δεῖξε, ἀδ- 
ἴπ4ε. ἐμοὶ ὁρῶντας ἃ ρτπηᾶὰ τηδηὰ 
Οὐς}, 

δεῖ, διώξω] Ἑκά. ρτ. δεῖ, διδάξω. 
΄υξὸ νατίεϊα5. ἴῃ πιᾶυρῖηα (σπε]ξ, αη- 
Ὠοταῖα ΕΚ. 

ἄν ὁρῶ] ᾿ΔὉπΠ Βτγοάθι ἄν εὕρω: : Λ]- 
ἰοτί. ἄν οὐ ΠΠὺ΄ σὰ καλὰ κάγαϑδα. 
Ουε!. καὶ τὠγαϊά. 

86. οἱ ἄν ἡμῖν] ΟαεἸ, ἃ Ρππγᾶ τηᾶ- 
ὩᾺῸ ἔογίρτα τη ὝΜΆΝ οἷς ὧν ἡμῶν. 

. σωιδεύωμεν) Βαά, ρμγ. παιδεύομεν, 

καὶ ἀγαϑοῖς ΔΙτοτῇ. 

(ᾳυοά ἃ Γεουσπμἄα τπαηὰ εἰ εἰἰαῃι ἢ 
ΑἸτοτῇ, [στιρτα πα.) σοτγγεκῖς Βτοάδεας, 
(ἰΑζα]ῖο εὐ Πιεοηοϊαν πᾶ. 3. 

αὐτοί τε γὰρ] [τὰ συπὴ ΟΘαεΪΕ, εἰ 
ῬΏ11ο]. Ζειπα. δηῖεα σε ἃθεταῖ: Αἱ- 
τοτί. γὰρ οὐἶπι εἰ σε ᾿ηὲεσαΐς εἴας 1ῃ 
Ἰοσαπι. 

γένοιντο] σαεῖε. γίγνοιντο. ἀεϊπάα 

Ῥτο οἱ σε παῖδες 
σαπῖ, Αἰά. ὅσε τραῖδες, Ἰῆπρτ. ὅτι 
᾿παῖδες, αυοά νἱτίαπι σοττοχίς Βτὸ- 
ἄφυς. 



ΞΕΈΝΟΦΩΝΤΟΣ. 

ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΙΑΣΉΗ, 

ΘΆΒΙ Ὑ' 

αὶ ν “" .“ Ψ  Ὰ ἘΠ ἜΝ " 

ΥΡΟΣ μεν οὖν ουτως εἰπεν᾽ ὠνεστή δι ἐπ᾽ αὐτῷ Χρυ-- Ομπιγίαπιας 
7ὔ "Ὁ ΚᾺ ᾽ ΄- 7 δ τὰ Ἵν αἰοπεῖταν 

σαντῶς, Καὶ εἰστεν ὡδε ᾿Αλλῶ -πολλώκις μεν δΥ. ὠ ὧν-- Ογτο, εἴ 
ἐν ἐς ᾿᾿ . "»ὕ ᾽ ᾿ς » ἣλ Ρεγ δάεὶ 

δρες, καὶ ὠὡλλοτε κατεγοηήσῶ, ὁτί ὥρχῶν ἀγαωϑὸὺς οὐδὲν ε1τἰ5 οδίοι- 
΄ ἀντ ς - " ΜΝ 1 “ο ναηίϊατῃ 

διαφέρει τατρὸς ἀγαθοῦ. Ο, τε γὰρ τατερεὲς τρονοουσῚ ουἸιαπιηας 
ΤΕ 15. ων ἤ «“ , » μι , Ἂς » Ψ 

των ππαΐδων, πὼς μήποτε αὐτοὺς τὠγωϑὰ ἐπιλείψει, 
»“᾿ 7ὔ "Ὁ -»“᾿ μὴ δι Ἃἂὖ 5 Νὰ 

Κυρός τέ μοι δοκεῖ νὺν συμβουλεύειν ἡμῖν, ἀφ᾽ ὧν μά- 
᾽ 9 » »-Ὃ 7 «Ἁ ΄ « 

λιστ᾽ ὧν εὐδαιμονοῦντες διατελοίημεν. Ο δὲ μοι δοκεὶ 2 
» ΄ ἊΝ ξ ᾽ Ὁ » »“ὦ“ 3 Ἕ ᾽Α 

ἐνδεέστερον, ἡ ὡς ἐχρῆν, δηλῶσωι, τοῦτο ἐγὼ πειράσο-- 
ῆς Ν ᾽ Ὁ ν Ἶ δ 

μαι τοὺς μὴ εἰδέτως διδάζωι. ᾿Ἐννοήσατε γὰρ δὴ, τίς 
᾿ 7 δ Υ̓͂Ν ΧΝ ΄ « Ε 

ἂν πόλις πολεμίω ὑπὸ μὴ τειϑομένων ὡλοίη ; τίς δὶ 
ἃ « ἡ 4 ΡΨ 

ὧν φιλία ὑπὸ μὴ πειθομένων διωφυλωχιϑείη ; τοῖον 
ϑ ΨΥ ὃν ΕῚ 7 7 ͵7 Ἃ » ,ς. Ν 

δὲ ἂν ἀπειϑούντων στράτευμω νίκης τύχοι ; ως δὶ ἂν 
»"- ΕῚ χ. « »“"" 37 ἣν. 9 ᾿ Ας δὴν ὦ 

μῶώλλον ἐν μώχωις ἡττῶντο ἄνζγρωποι, ή ἐπειδὰν ὥρζων-- 
» Ν, κΆ Ν 5 ε "» ᾿ 7 

ται ἰδ ίῳ ἑκάστος τσερὶ τής αὑτοῦ σωτηρίας βουλεύεσθαι ; 
᾿ λν ἃ ἅς, 3 Ἂς ς »“" Ν , 

τί δὲ ὧν ἀλλο ἀγαθὸν τελεσϑείη ὑπὸ τῶν μὴ πειϑομέ- 

τ, ἐπιλείψει) ἐσιλείψη απ, ΑἸτοτῇ. ἡττῶνται εἴίατη 1. Α. 1 πγᾶτγρρ, 81. 
εἰ ΘιτΟὈδΡα5. σῶς δὲ ἄλλως ἂν μᾶλλον Βτοάξοιιβ εχ 

μάλισα᾽ ἄν] δῖον, ἂν μάλιστα, ΟΧ 
αὰο ναυϊκαίαπὶ διατελοῖμεν τηασϊᾶν!ζ 
Ζευπε. ἄν οὐαῖῆι ΑἸτοτί, 

2. ἐχρῆν) ΑἸτοτῇ, χρή. ἀεῖπάε ἐννοή- 
΄σατε γὰρ, ἔφη. νετε, αἴ ρυΐο. 

τίς δ᾽ ἄν] ἥ τις δ᾽ ἀν 8100. ἀεϊπάα 
Ἰάεπη Ὧραι διαρκεσθείη ἴῃ τηϑγρὶης 
νυϊραίῃτη. φροῖεα πάρες ὠσειϑοῦν 
Θιοῦ, ἡστῶνται ἐν ταῖς μάχαις ἰάδι- 

8}115 (οαά, αβότγῦ: πᾶς τηᾶτρ. ϑίερῃ. 
1δοηοὶ. πὶ. Ποπά. σῶς δ᾽ ἄλλως μᾶλ- 
λον. ΑἸιονῇ, σῶς δ᾽ ἄλλως μᾶλλον ἧτ- 
τῶνται ἐν μάχαις. 

τῆς αὑτοῦ} Ουε]ξ. σαυτῇ ΑἸτοτί. αὖ- 
σοῦ, Θιοῦ. τῆς αὑτοῦ οὐλίετἰῖ, [εἀ τηᾶσ- 
80 διερῆῇ. σ΄. τῆς αὐποῦ. ὈῬάυ]ο δηΐεα 
Οαεϊξ, ἄρξονται, ὙΥ εἸῆςε ἄρχονται. 

σῶν μὴ} στῶν οτηῖϊζῖς δῖοῦ. ΑἸτοχῇ, 

α β4 
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“ Ζ “᾿ Ν Ζ , Ἀ Δ. -ἰ νων τοῖς κρείττοσι ; Ὡοίωι δὲ πόλεις νομίμως ἂν οἰκή-, 

ΕΣ »᾿» Ψ ͵ αὖ ἢ: ΠΝ ῴῥῳ . 

σείων; ἤ ποῖοι οἰκοίι σωϑθείησαν; πῶς δ ἂν νῆες, ὅποι 
σύ 7 τς ἃ "»᾿ ᾽ Χνἕ ἯΝ 2 

8 δεῖ, α(ικοιντὸ ; δὲ, ἃ νῦν ἀγωθὼ ἔχομεν, διὰ τί 
“ -“ 7 δ ᾿ὲ Ὅκὰ 7 ἱπ 
ὥλλο μῶώλλον κατεπράξαμεν, ἡ διὰ τὸ πείθεσθαι τω 
» Ν » ἣν ἘΝ ἧς 
ἄρχοντι 1 Διὼ τοῦτο Ὑὼρ καὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρᾳ, τόχϑ 

μέν, ὅποι ἔδει, παρεγιγνόμεϑα, ἀν ρόοι τε τῷ ἄρχοντι 

ἑπόμενοι, ἀνυπόστατοι ἥμεν, τῶν δ᾽ ἐπιταχϑώντων οὐδὲν 

ἡμίτελες κατελείπομεν. ΕἸ τοίνυν μέγιστον ὠγωϑὸν τὸ τὸ 
8. ων ὥ ᾽ Χ' 7 3 ἷ ἊΨ 

πειδώρχειν ᾧαίνετωι εἰς τὸ κωταπράττειν τἀγωϑὰ, εὖ 
35 .« ἊΣ » » 

στε, ὅτι τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ 

Καὶ 
Υ᾿΄. ὯΝ Ἂς , ΄ 

ἥρχον ουσενὸς, ἤρχοντο δέ! 

5 Ἂς ἘΡ ὰ » ΄ 

εἰς τὸ διωσώζξειν, ἃ δε, με- 
᾽ ἌΝ ..3 7 Χ δ. Ἐι ἄν 

4Ὑιστον ὠγαθόν ἐστι. πρόσίγεν μεν δὴ πολλοὶ ἡμῶν 
»Σ᾿} ἢ Ζ -.« 

γὺν δὲ κατεσκεύωσξϑεε οὕτω 
νλ ς 7 “ ἷὕ ε Χ ψΨ «ε δὲ 

πάντες οι πάώροντες, ὥστε ὥβρχετε οἱ μὲν πλειόνων, οἱ δὲ 
," τ) 7  Α » ΄ 7 ἊΨ, .-».».» 

μειονων. ὥσπερ τοίνυν αὐτοὶ ἀξιώσετε ὥρχειν τῶν υῷ 
ΓΤ .“ ᾽ "» “ δ « οὦ 7 

ὑμῖν, οὕτω καὶ αὐτοὶ πειθώμεθα, ὡς ὧν ἡμῶν καϑήκοι. 

Τοσοῦτον δὲ διαφέρειν ἡμᾶς δὲῖὶ τῶν δούλων, ὅσον οἱ μὲν 

εἰ Ουεῖξ, δϊς εἰατι τοῖς χρείτσοσι : 
οοτγθέξζατῃ τἀτηδη ΙΓ 488. 

οἰκήσεια") 1ίὰ .. Α. 1Π. δίερἢ. [“- 
Ὅποὶ. Τομα, νεῖ, στοῦ. Οαεϊῇ. ΑἸ- 
τοτί. Μαῖρο Ποηά, οἰκηθϑεῖεν ἔς οἰκητ 
ϑείησων, ϑιερῃδησυ5, εἴ στα εο Πμυί- 
ΟὨϊηΐοπ ρτοραῦαῖ ρϑίναπι, 406 
ταῖς τὰ ΡΠΠ1ε]. ΠΌγῖ5. Θυοά ΝΥεΠΚΙὰς 
πδσ Τπεπδτοόγαπι τὰἀτοπεπὶ (οοποίῃ- 
πἰἰαιθ 1, Ὀτεάο, ἄϊσετε ψνόϊ}) πες 
αΐωτη ΧοπορΠοηκὶβ σοπηπιοάς δάτγαηϊτ- 
{(ετα αἷς [εὐϊιοποπη οἰκήσειαν, ἴῃ ε0 ἴα] - 
λτατ, ὕδαπι σετίς ἀρργοσάθαῃης ἰοοᾶ 
ἩΕΙηϊσοττν ἵν, ὅς, 5: ν|ῖ. 5» 5. 
Επ Ἰιεοποϊανίαβ. ἴῃ Μεπι. ϊ..29 64. ἢ 
πόλεις σε καὶ οἶκοι εὖ οἰκοῦσι ταα]εθαῖ 
Τοτι θῖν, ἈὈὶ πὰς οἴκους εἴ. 86ηξ εἴ- 
1Δπὶ Ρ]ατοη θ ἰΙοοᾶ πταϊτα ἢ πιὰ, νε]- 
αἵ ΡΟΠτ, ἵν. ρᾶρ. 329. ὁρᾷς ὅτι σᾶ- 
σαν ἄρδην τσόλιν ἀπολλύουσιν, ἄν «οῦ 
εὖ οἰκεῖν καὶ εὐδαιμιονεῖν μόνοι τὸν καιρὸν 
ἔχωσιν. ἐξ Ὁ. 3323. ὡς ὧν ἡ πόλις σοι 

ο:κῇ σωφρόνως. 

ἢ σοῖοε οἷκοι) Θῖ0Ὁ. εἰ ΑἸτοτί, σοῖο 

δ οἴκοι τα ΤῸ ὅ. 
3, μεῖς δὲ ὦ} Ματρο Ουε]ῇ. ϑίορῇ. 

Τεοποὶ. δ᾽ ἅ. ϑεααδηβ ἔχομεν ἀγῶ- 
δὼ οἵάϊπε πχυίδιο ἐχ ϑίοσρο ἀεάιῖ 

Ζευπο, σὰπὶ 400 δοϊς ΑἸεοτέ. 
ὅσοι] ΔΙκοτῇ, ὅσου. 
κατελείπομεν) ΟὉε] {.-τλίστομεν. 
τὠἀγαϑὰ) τὰ ἀγαϑὰ ϑ8ῖ00. Οαεϊξ, 

ΑἸτοτῇ, 
εὖ ἴσσε) οὕτως εὖ ἴστε Αυεῖξ, οἱ 

ῬΒΠΕΙΡΏΙ Πἰ0τι, 1. Α. Τὶ, οὕσως οὐγττς 
διοῦ. δε ΑἸτοτῦῖ. ργοθδηῖε ϑῖερῃδπηο : 
πᾶς Ετοη, [οπά. εἰ Η ἰΟΠ ἢ, οπλ]- 
Γεταπτ. 

πὸ αὐτὸ] Α΄ Ου]α ΠῚ ἐχ Βι 8 δά- 
ἀϊάϊ. 

4. μὲν δὴ] Εχ νυϊραία 1οήρταγα 
δίς Ζευηϊα τη μὲν δὴ τολλοὶ ἡμῶν ἦρ- 

χόν. οὐδενὸς δ᾽ ἤρχομεν Τενοοδνὶ μὲν 
οὐ τατὰ εἰαπὶ ἴθ ααε]. ἃ Ζευηῖο 
Ροίϊ ἦρχον ροπιιαπιὶ ἃ Ὑγεικῖο οπλ]]-- 
{1 π|, αἰ ΖΕ.ηϊ ἰἀπηθῃ. ᾿δεϊ! ΟΠ ἘΠῚ 
Γεφαςθατυτ, (ΟΌτίο αι Ἰεξεοηετη εἰ 
ΑἸτοτῇ. ἦρχον μὲν οὐδενὸς, ἤρχοντο δὲ 

ΡῬγοῦθαθαΐ οτίατὺν ϑίερῃ. οὲ Τεηαεητᾷ 
πάντες οἱ παρόντες---ἄρχεσε Δ! 6. Εᾶτῃ 
Ροδυ!ατα σαδῇ ν᾽ ἀδητυγ. 

ἡμῖν καϑήκοι!) Οαε]ῇ, ἡμᾶς καϑήκει. 
ΑἸτοτῇ, οἷς ὧν καὶ ἡμᾶς καϑήκχοι, ποτὶ 
ἱπερῖε. 

ἡμᾶς δε} Οπεῖε, ρτοποπγεα οταϊῖ- 
ΜΕΙΒΙ 
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"»" , » 7 ε "» ὰ . -» δὲ ΕΣ 

δοῦλοι ἄκοντες τοῖς δεσπότωις ὑπηρετουσιν᾽ ἡμῶς 6, εἰ- 
" ΄-“ ᾽ ἢ εὴ ΑΙ, Δ ; -« . 

περ ἀξιοῦμεν ἐλεύθεροι εἰνώ!, εκόντως ΦὍΦξι. ποίειν, ὃ τὰ 
Ν 7) ᾿ δι τ ΕΣ Ν 

πλείστου ἀξιον Φαίνεται εἶναι. Εὐρήσετε δὲ, ἔῷη, καὶ 
» γ, Μ᾿ "ἢ 5» Ὁ ἣν ἂ »ο 

ἔνθα ἄνευ μοναρχίως πόλις οἰκείτωι, τήν μωλιστῶ τοις 
"» ΓῚ ΄ ᾿ .« “» 

ὠρχουσιν ἐθέλουσαν πείβεσθαι, ταύτην ἥκίστω τῶν πό- 
᾽ ἊΝ ς 7 ».“ζΓ Ξ 

λεμίων ἀνωγκαζομένην ὑπακούει. ἸΠαρωμέν τε οὖν, 5 
.“ »Ξ᾿ )7 Ε] ὧν Ἢ ΕῚ "Ὁ » »“Σ’ρο ΄ 

ὥσπερ Κυρος κελεύει, ἐπὶ τόδε τὸ ὠρχξιον, ὠὡσκωμεν τε, 
᾿ Ὁ ΄ ΄ Ν᾿ - ’ ΄ 

δὲ ὧν μώλιστω δυνησόμεθα κατέχειν, ὦ δέει, παρέχωμεν 
εν ΝΣ “ [ ᾿ “ δ ἃ ἀ “ 

τε ἡμᾶς αὑτοὺς χρήσ αι Κύρῳ, ὃ τί ὧν Θεῇ. Καὶ τοῦτὸ 
Ἂς εὴ “Δ ὃς ε » Ν 77 "“, ε ""ο- ε) 

γὰρ εὖ εἰδέναι χρή, ὁτί οὐ μή δύνηται Κυρος εὑρεῖν, ὁ τι; 
ἃ. Ψὰ Χ ἊΣ ᾽ » ᾽ δ. ὦ Ἂ 37 » ἦ ᾿Ά 

ὥὐυτω μὲν ἐπ ἀγώΐῳ χρήσετωι, ἡμῖν δὲ οὐ" ἐπείπερ τῷ 
». ς.ς »ν ΄ « ᾽ Μ᾿ » 4, ἣὩὋὉ ζ 

γε αὐτὰ ἡμῖν συμφέρει, καὶ οἱ αὐτοί εἰσιν ἡμῖν πολέ- 

μέίοι.. 
3 Ν ᾿Ὶ ω εΥ 7 "7 δὺ τ ν »ὔ 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπε Χρυσάντως, οὐτω δή Καὶ ὠὡλλοιῦ 
Ψ, Ν Ν .Ὁ“» Ν Ἂ , 

ὠνίστῶντο πολλοὶ καὶ Περσὼν καὶ τῶν συμμώχων συνερ- 
Ἐν Ἄ Ν δι ἅ 3 7 5ΧΝ “Ὁ Φ. ωΑς ϑύ 

ουντες᾽ καὶ εξ ὁξε τοὺς ἐντίμους ὠεὶ παρειγώι! ἐπι “ύρως, 
Ν ΄ Ὡ τ » -“ 7 ἐμ ΝΥ 

καὶ παρέχειν αὑτοὺς χρήσϑαι, ὃ τι βούλητωι, ἕως ἂν 
Ὁ ἊΨ ε λ 9, : “ΝΜ γ -“ 

ἀφίη Κῦρος. Ὡς δὲ τότε ἔδοζεν, οὕτω καὶ γνὺν ἔτι ποιοῦ- 
ς ὡς ᾿ς 3 «( ἣΝ »-»-»}μπκ»ν 7 7 

σιν οἱ κατὼ τὴν ᾿Ασίων ὑπὸ βασιλέι! ὄντες, Θερωπεύουσί 
᾿, »“, »Σἷ 7 ἃ .«“ » 9 » 7 ω 

τε τῶς τῶν ὠρχόντων ϑύρας. Οσω δ᾽ ἐν τῷ λόγω δεδή- 7 

δ᾽ σι σλείστου) σαυεῖϊῖ, 4. ΑἸιοτῖ, δ κοῦντες ἀπηποίαηϊε Βτοάθο., 

τλείσσου Φαίνεται, ἄξιον οταϊῇο εἶναι. 
ἀείποερϑβ πόλεις οἰκοῦνται ΑἸΙσαπάε 8Π- 
ποίαν! Βίερῇῃ. 

ἥκιστα) Ουεῖξ, οὐ μάλιστα ταϑῖρο 
γὙρ. ἥκιστα, Βτοάξδοιι5 ὑπὸ σῶν πολε- 
μίων τηαϊεδαῖ Ἰερὶ. 

5. ἃ δεῖ] ΛΊιοτῇ, ὦ δεῖν, τσαρέχομεν. 
δύνηται. ας}. δυνήσεται, ηαοά αἱ 

εἐχαυ! πὰς. τεροίαϊς Ζεαπε. χρῆται 
ἀείηάε ΑἸτοτῇ, εἰ σὰ αὐτὰ ογα ἴο γε. 
Ῥοῆεα Ουεῖξ, συμφέρει Ὠαθεῖ. 

6. καὶ ἄλλοι] )ηϊ. εἰ ΑἸτοτῇ, καὶ οἱ 

ἄλλοι, ᾳυοά τενοσανῖς Ζεοῦπε. [ἢ 
Οὐε!ξ, σοτγεξζου οἱ Ἰηΐογαϊε, 

στῶν συμμάχων) Μάτχο ϑιθρῇ. στῶν 
ἄλλων συμμ. αυοὰ εξ ἴῃ ΑἸτοτῆπο ]]- 
το. , 

συνεροῦντε:} ΑἸ] ἀχοτρίαγ συνδο- 

αὑτοὺς} 1. Α. 1. αὐτοῖ:, φυοά εδἴ- 
ἴάτῃ ἴῃ Ουεῖϊξ, εχ σοτγγεέϊοπε εἴ. 

δ σι βούλητα] Οαε!ῇ, δ᾽ σι ἄν βού-ὄ 

λησαι οτηϊῆο ἄν ἀείησερβ Ροῖξ ἕως. 
ΑἸτοτῆ, νεῖῦα ρῥγϑίοσιρία οπληΐπο ο- 
ΤΑ. 

ἀφί"] Ἐχ Οαεϊῇ, ἀφείη ἀράϊε Ζειης. ᾿ 
σότε) 1αηῖ, πόδε, τε]εξξαπη εἴΐαπι ἃ 

Βτεοάξθο, σοῦτο τότε ΑἸτοτῇ, ροῖεα βα- 
σιλέα ὄντες. 

ϑερωσεύουσί τε} Οορυΐδιη εχ ᾿ἰδτοὸ 
Βυάφηῆ οὰτῃ Ὑ εῖῆο δαἀαϊάϊς Ζευπε, 
Βυάξριι5 γὰρ δάά!ϊ νοϊεθας. 

". Ὅσα] 114 {οτὶρῇ ρύὸ νυ]ραίο ὡς, 
Δοσυίατινατα. ροΐίζυἶαι νεθαπὶ κώτα- 
στησώμενος εἴ [εηΠ 65 ταῦτα : ἐααεηε 
1 {τομ1 οἰ αηλ πη γορῸς Ὑδἰμ 1: ἩηοΥε 
οἱ σοπβμεί μα ἰπηε σοριῤτοδαία ζαοέγε ῥέγα 
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͵ “»"Ἥ 7 3 ΝΝ ἤ ς ἣν» 

λώωτῶι Κυρος καταστησωώμενος εἰς τὸ διαφυλάττειν εὠυτῷ 
΄ Ν Ε Ἂς - « Ἂν φῶ 

τε καὶ Πέρσαις τὴν ἀρχὴν, ταῦτω καὶ οἱ μετ᾽ ἐκέϊνον βω- 
« ῃ 

Ουτὼω 
δ᾽ 9) Ν “Ὁ Ὡ Ν “ Ἶ “ἢ δ φ. 9 

εχει κι ταυτῷ, ὠσπὲρ καὶ τωλλω οτῶν μὲν ὁ ἐπι- 

»“ ν " Ν, δ ““ ὌΝ 

8 σίλεις γνομέμνω ετί Χῶϊ γυν διωτελοῦσι σοίουντες. 

, “ ΄ “ΞΖ ᾿ς 7 Α στάτης βελτίων γένηται, κα) αρώτερον τὼ νόμιμω πρώτ- 
“ λ ' Ν 5 

τεται" ὅταν δὲ χείρων, φαυλότερον. ᾿ΕΦοίτων μὲν οὖν 
ἈΦ νι λῆνι , Ὧν ἀν Ζ οὴ Ν “ ω Ἀν δῦ 
ἐπι τῶς ϑύρας Κύρου οἱ ἔντιμοι σὺν τοῖς ἐππτοὶις Χωὶ τῶις 

αἰχμαῖς, συνδόξαν πᾶσι τοῖς ἀρίστοις τῶν συγκαταστρε- 

ψαμένων τὴν ορχήν. 

9. Κῦρος δ᾽ ἐπὶ μὲν τάλλα καϑίστη ἄλλους ἐπιμελή-, 
Πυπογὰ ρᾶ- κ 
ἰατίπα ᾿πᾶ]ὶ- Τῶς, 
ταιηίογ 8 
Ογτο. 

5 δὲν Νὴ Ψ. 93 »" 

καὶ ἤσαν αὐτῷ καὶ προσόδων ὠποδεκτῆρες, καὶ 

Ἁ δ “Ὕ » Ν , ᾿ ΄7 » 

των Φύλωκες, καὶ τῶν εἰς τὴν δίαιταν ἐπιτηδείων ἐπιμε- 
Ὰ ΝΣ λ ) ν᾿ 5 ις 7 δ 

λητῶι καὶ ἱππῶν δὲ καὶ κυνῶν ἐπιμελητως καθίστη, ους 
Ξ.ι.Κ Ν, ΑΨ, Ν» ᾿ “Ζ ᾽ δ ἡ 

ἐνόμιζε καὶ ταῦτω τὼ βοσκήματα βέλτιστ᾽ ἀν παρέχειν 
Εν Ὁ φ-. δὰ δ 7 "Ὁ" ᾽ ᾿ 7 

Ι0αυτῷ χρήσϑαι. Οὺς δὲ συμφυλακως τῆς εὐδωιμονίας 
ΔἈΜΡΣ). Ὁ 3) ͵ . ε ΄ ν 

οἱ ὠετο χρήνωι ἔχειν, τούτους, ὁπῶς ὡς βελτίστοι ἔσονται, 
ὅ. χὸν 2 3. ΄ 7 εν 

αὐτὸς ἐσκόπει, καὶ οὐκέτι τούτου τὴν 
δ “, 9 » ΄“Ψψ ΘῪῸΣΧ ΄" ΕΣ ἴ » 

σπροσέτωττεν, ὡλλ᾽ αὐτου ἐνόμιζε τοῦτο ἔργον εἰνώι. Ηδὲει 
ἮΝ .« » 7, ἃ 27 φιν ΙΖ; ε »ο Ὰ 

υ γὰρ, ὅτι, εἰ τι μάχης ποτε δεήσοι, ἐκ τούτων αὐτῷ καὶ 
͵7ὕ ᾽ 7 ς ΄ 2) ᾿ς “- ς 

παραστάτας καὶ επιστώτως ληπτέον εἰή, σὺν οἷσπερ οἱ 

Μαγρὸ δίερῇ. Ἱιεοποὶ. Μ. Τοπᾶ. 
ἔσοιντο αὐτῷ (Τεοηο]. 2. 
ἐσκόπει καὶ οὐκέτι. Ἐτίατη ὃ. 39 εἴ 

ζωπί, Ῥοῆεα νυἱάϊ εαηάοση ἔα! δ 
ψγειϊπκῖο (επιοητίαπη. [πὶ ΑἸτογῆπο 
ΤΠ|Ότο οἷ τὰ αὐτὰ καὶ οἱ---οῶς νόμιμα ἔτι 

" [ον " ᾽ ' Ζ 

δαπανημάτων δοτήρες, καὶ ἐργῶν ἐπιστότωι, καὶ κτημώῶ-, 

» "ἢ 7) π, 

επιμελειίωῶν ολλοῖς 

καὶ νῦν. 
8. καὶ ταῦτα, ὥσπερ καὶ] Οεπιίηβι 

καὶ αἴαπὶ Δισαπι ἐχευτρ 5. {Ππ1πΠτὰ- 
νἱς ἍΝ εἶκε... 

᾿ σὺν τποῖς ἵπποις) ΑἸτοτῆπ8 ΠΠΌ6Γ σὺν 
σαῖς αἰχμαῖς καὶ τοῖς ἵπποις. 

9. αὐτῷ) ἴτὰ 1. Α. {{{ πε], αὑτῷ 
ἀεάϊε ϑίερῃ. βέλτιστα χρῆσθαι Ἰ0Ὲ- 
βεηπάα [9π|. ΑἸτοτί, ἐνόμιζε ταῦτα ο- 
ται σοραΐϊα ἰηαι}}: ἀεῖπὰθ ἑαυτῷ 
Ὠαδεῖ. 

10 συμκφύλακας) ἙΕοίάετμη χοινῶνας 

ἄϊοις 8. τ6. Ρτοηοζηξη μοαδιϊου πὶ οἑ 
ΑἸτοτῖ, σαῖς. 

ἔσονσα!) πεῖ, ΒΟΑ͂Ι, ΑἸιογῖ, ἔσοιντο. 

43. εἰ ὅπως σὰὐπὶ ἐοάδτη τε ροσς, 
ἸἸΈΩΣ ὃς ἵν. 8. 26. εἵ ΠῚ ΠΠΘῸΣ ΤῸΝ 
Ὀᾶνὶς ΕἸ Πεγ δὰ δ] Πδγ, 11. Ρ. 276. ᾿" 

αὐτὸς ἐσκόσει καὶ] ἤφοο νεγῦᾶ οπΊϊί- 

ἴὰπτ ἙΕαά. νεΐετεβ σα Ουε]ῇ. εἴ 
ῬΠΠεὶ. εχ ΠΌτο Βαάεηῇ εἰ ΑἸτογβηο 

τὴ. αὐτὸς) 

τοίταϊ (απιειατίὰ5 εἴ Ζέσης ργορίοῦ 
’ὔ 

σούχους. 

αὐτοῦ ἐνόμιφε] Οαβαϊο εἰ ϑίορῃ.ς 
αὑτοῦ. 

εἴ «ἢ 1τὰ σὰπὶ Οσυεὶξ, πλαύρο ϑιθρῇ. 
ΤΙ εοποὶ. εὐ  εῖκα. Ψψυϊχο εἴ γε. 
ΑἸιοτῇ, εἴ σε μάχης οτηο ἐεαᾳυξητεα 
" 

Ε.ἤ. 7 

“τ 
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͵΄ ἰμ ὦ Ν Ἁ ᾿᾿ δὲ ὶς ἡρὰ Νι νός 

μεγίστοι κινδυνοι Καῶὶι τὠσιαβχους εκῶὶι ὥεζων Και ,,1,5 

Εἰ δέοντι 
Ἀ -“Σ“ » » »-" ») «“ ᾽ » ΦΗ͂ΡΗΝΝ 

δὲ καὶ στρωτήγων του ὠγευ αύτου, ἤδει, ὅτε εκ τοὐτῶν 

΄ Ἂ «ὦ ᾽ ͵7 ΄ μετ 

σέων ἐγίγνωσκεν εῷὸ τοῦτωῶν κωταστατεον εἰνώ!. 

, ᾿ "» 7 ν «“ 2 Ὧὰ Ψ 

πεμυπτέον εἴη" καὶ σόλεων δὲ καὶ ὅλων ἐθνῶν φύλαξι 
γ « ᾿᾿ “ ἔς Ν 

καὶ σωτρώπαις ἤδει, ὅτι τούτων τισὶν εἴη χρηστέον, καὶ 
΄ ΣῚ ν“ ᾿ ἊΣ ε δον Αι »"Ἑ᾿ νἷς 

πρέσβεις γε τούτων τινὰς τεμνπτέον᾽ ὅπερ ἐν τοις μεγί- 
« Ὁ ᾿. » ΨΉΝ... 45 ᾿ Ζ΄ ἼΡ 

στοῖς ἡγειτο εἰνωΐ εἰς τὸ ὠνευ ὥολεμου τυγχώνειν, ὡν δέ- 
δι ανδὲ Χ ε «“ » 3. ὮΣ « εἰ 

οιτο. Μη ὄντων μὲν οὐν, οἰων δεῖ, δ ὧν αἱ μέγισται 12 
» ,7 ΕΣ τ “ᾧ « εκ“ »», 

καὶ σλέστωι πράξεις ἐμέλλον εἰνω!, κωκῶς ἤγειτο τῷ 
« -Ψ4ΨὍ Φ : ΠῚ ΠῚ ΩΝ ἰοὺ .« τ 7 τ δε 

αὐτοῦ ἐξειν' εἰ δὲ οὗτοι εἶεν, δίους δὲοι, τάντα ἐνόμιζε 
Ὁ, 3 ον Ν “ “ ε 2 ΩΑ 

καλῶς ἔσεσθαι. ᾿Ἐνέου μέν οὐν, οὕτω Ὑνους, εἰς τωύτην 
Ν 2 Αι ᾿ Ν Ἂ ὅ, δ 3. ὐὐῶς ὅν, 

τὴν ἐπιμελειῶν" ἐνόμιζε δὲ τὴν αὐτὴν καὶ οὑτω ὡσκήσιν 
τῷ Νὰ Γ ᾿Ὁ Ξ' Ν- "ἷ ὯΝ, ᾿ Ν δ 

εἰνγῶι τῆς ὠρετῆς. Ου γῶρ ὠετὸ οιόν τὲ εἰνῶϊ, μή ὠὐτον 
37 “- ““ ») "»ἪἌ" 3 σὰς ᾿ς Ἄς δ 

τινῶν οντῶν,, οἷον δέει, ὡλλους τοωρορμυον ἔπι τῷ κώλῳ Καὶ 
» ἄς ἐν 

ἀγωνὰ ἔργω. 
᾿ Ὁ ΄, ς ΄, ὯΝ »" »" » 

Ὡς δὲ ταῦτω, διενοήθη, ἡγήσατο σχολης ὥρωτον δέν, εἰ 13 
τὴ 77 “Ἢ ͵΄ ᾽ -“ Ν 

μέλλοι δυνήσεσθαι των κρατίστων ἐπιμελεῖσθαι. Τὸ 
Ν “ ᾿᾿ ΟΣ »“ϑ᾿ 3 «2 ν 7 “ 

μὲν ουν προσόδων ὠμέλειν οὐχ, οἱον τὲ ἐνομίσεν εἰνῶ!, τῦρο- 
»"» .«“ ., 1 Ν » 3 Ψ 93) 5 ὔ 

γοῶν, ὁτι σολλω κ͵ὶ τέλειν ἀνώγκή ἐσοίτο εἰς μεγώλην 
Ά ἐς Κ" ἧς . Ψ »“» 7ὔ 3, ᾽ ᾿ ΠΟ Ὸ 

ἀρχήν" τὸ δὲὶ ὡυ, τολλων κτημώτων ὄντων, ὠὡμῷι ταυτῷ 

καὶ πεξῶν)] πη Ουε]ῇ, καὶ σοτγαέλοσγ 
ἱπίεγαϊς, 

11. καὶ σσρωτηγῶν] [ἡ Οὐε]ῇ, καὶ 
ςοττεέϊου ἰπίεγαϊ, Ῥαυϊο δηϊθᾶ εἰ δὲ 
δέοι----ὥνευ ἑαυτοῦ ΑἸτοτῇ. 

περσπαέον εἴη] ). Α. 1. εἶναι ; [εἀ 
«ταῦτεο [{΄ εἴη. 

εἴη χρησαξον)] Τα συπὶ (οάά, Βτο- 
ἄδεϊ εἰ το], Ζεαπε, Ψαυϊξο τισὶ χο. 
ΑἸτοτῖ. τισὶν ἣν Χο. 

ὅσπερ ἐν] Ουε![. ὅτι σερ. 
δέοιτο) Γβοηοὶ. εἰς εἐπιεπάδιϊο ἰοοο 

δέοιντο ἸΙΌγΟΓα τα (οτὶρίοσα πὶ, ηυδτῇ 
Ἠυϊτϊοπίπίοα εἰ Ζεαης ἔθουατὶ {μηΐ, 
ἀρρτοῦαπίς Αἰίογῇῆηο Ἰἰῦτο. 

12. ἔμελλον] συεϊῇ, ἤμελλον. 
χὰ αὑτοῦ) (πεῖ, αὐτοῦ. ΑἸτοτῇ, ἕαυ- 

χοῦ, 
Ἔνέδυ μὲν οὖν] ΑἸτοτΐ, οὖν οπλ!ο ἀε- 

ἴῃάε ἐνόμισε ἀδί, 

ἐνόμειζε] Ἐχ τηᾶτρρ. ϑίεμῃ. Τιδοποϊ, 
ἐλογίζετο ρτϑία! Ζεαηε, ασαοά [αι 
ἐνόμκιξε [εφυδῖατ Ἰά 6 ΠῚ, 

ἄσκησιν εἶναι] δεῖν αἀάϊ νοϊεῦδαί 516- 
Ῥδηυβ, 6χ νϑύποηε Το] σεὶ ῬΏ]]ε]- 
ΡὮΪ, αὐδητιεηία Ηυτοπιπίοπο. ἑαυτῷ 
Παῦει ΑἸτιοτῇ, 

ἀγαθὰ ἔργα} Ουε]ῇ. τὰ ἀγαϑὰ ἔρ- 
γα. 1. Α. 1. ΑἸεοτ, σὰ ἀγαϑὰ καὶ 
καλά. 

132. τῶν κραπίσσων] Ἷ, 6. σῆς τῶν 
ὅλων σωτηρίως αποὰ {ατίτη Τεααϊταγ, 
Ιὰ εἰ Γπηπγθθ τοὶ. Οδίογα πὶ Πδττγᾶ- 
09. αυθ Πἰσ “ραγεηι πεῖ ἀἰῆπαίϊτατ, 
τερδετατ ᾿ηἴγα ὃ. τό. 

ἐνόμισεν) Ἐχ Ουε!. ἐνόμιζεν τεβίτοϊς 
Ζευπε ρῥτορίεγ ὃ. 9. Διὶ ἡγήσατο ρτο- 
Χίητα δΔητεοείηε, 

τσολλὰ καὶ τελεῖν] καὶ ογιῖῆι ὟὝ εἰ- 
ἵκε. ὁ 



14 

18 

ῃ 

16 
Φυΐϊδας ἂγ- 
αἰθὰβ εθε- 
οετῖς Ογγὰ8, 
αἱ ἔδρα ἴῃ 
τερὶθα δἰτιο 
φοπιρᾶτε- 
τοηῖ ορίϊ- 
Γηδίοβ, 

46ο ΟΥΕΙ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝ, 

ἜΤΟΣ 5.πας δ ὯΣ “ 5 οὗ ᾿ .- Ἄν ΟΝ 

ὥυτον ὠει ἐχείν, θεῖ, οτί ὠσχολίοων τπαρέξοι τῆς τῶν ὅλων 

“ » ἕ »-Ὃ ε; δ .“ -, ΩΝ δ μ 

σωτηρίως ἐπιμελείσίγωι. Ούτω δὴ σκοπῶν, πῶς ὧν τώ 
5 Ἂς Ὁ» 3 « ᾿ς ΄ 

τε οἰκονομικα Ἀώλως ἔχοι, καὶ ἡ σχολή γένοιτο, κωτε- 
τ ἊΨ" , ἃς ͵7͵ ε »ἄι Ἂν" 

νϑησῈ τως τήν στρατιωτικὴν σύνταξιν. ὩὭς γῶρ τῷ 
ΝΣ δι Ἀ ἊἜ τὶ δὰ 

-πολλὼ δεκάδαρχοι μὲν δεκωδέων ἐπιμέλονται, λοχαγοὶ 
αὐ γ΄ » Ρ 

δὲ δεκαδάρχων, χιλίαρχοι δὲ λοχώγων, μυρίαρχοι δὲ 
ἢ. Ἢ ᾿ς ν « » “ » Υψ, “ Σ Σ 

χιλιώρχων καὶ ουτως οὐδεὶς ὠτήμελητος γίγνεται, οὐδ 

ξ δΧ Ἁ ΕἸ Κ᾿." [ 

ἥν σάνυ πολλαὶ μυριάδες ὠνϑρώπων ὦσι καὶ ὅταν ὃ 
΄- ΄, -“ “κω ᾽ -“ 

στρατηγὸς βούληται χρήσασιϑ αἱ τι τῇ στρατιό,, ἀρκεῖ, 
᾿ς "»"-Ὁ 7 

ἥν τοῖς μυριάρχοις παρωγγείλη. 
47 « Ἀπ “ Ψ᾿ Ν Ω 

εχει, ουτῶ καὶ ὁ Κυρος συνεκεφαλαιωσατο τῶς οἰκονορμυί- 

« Ξ "εἙ 

ὥσπερ ουν ταυτῷ 

πανς ᾽ “ Ν »- 7] : ᾿Α ΓΡΩ. 

δίως πράξεις" ὠστε κωὠὶ τῷ Κύρῳ εγενετο, ὀλίγοις διο- 
4 [ 

» Ν ΄“Ὁᾧ ΟῚ 5 ΄ ν᾽ 3 

λεγομένω, μῆδὲν τῶν οἰκείων ἀτημελήτως ἔχειν' καὶ ἐκ 
͵7 » Ν “ ͵΄ Ἀν ΣΝ » ἌΣ Ὗ 

τούτου δὴ σχολήν ἡγε ὥλειω, ἡ ὠλλος μιῶὼς οικίως Χῶὶ 
“ Ν » 7 “ Ν Ὰ Ὺ 

μιᾶς νεὼς ἐπιμελόμενος. Οὕτω δὲ καταστησώμενος τῷ 
ε Ὁ ᾽ δος 8. ὧδ Ἷ »“ Ξ 7 

αὑτοῦ, ἐδίδωξε καὶ τοὺς τοερὶ αὐτὸν ταὐτὴ τῇ καταστάσει 

χρήσιϑαι. 
Ν Χ Ν ἣν « δι ε ᾽Ὁ" Ὗ 

Τὴν μὲν δὴ σχολήν οὕτω κωτεσκευώσωτο εὔὐτω τε καὶ 
ὕ ΟῚ ᾽ »“» »ὉὋ΄Σ᾽ «“ “ὍὋ 

τοις Εερ αὐτόν. ἤρχετο δὲ ἐπιστωτεῖν τοῦ σίους δέει 
“" »"» Χ Υ « 7 ε 

εἶνωι τοὺς κοινῶνας. Πρωτον μὲν οὖν ὁπόσοι ὄντες ἱκωνοὶ 
7 »"“ Ἂς »ο“,χ' » Ἂς Ζ 

ὥλλωῶν ἐργαζομένων τρέφεσθαι μή ὥαρειεν ἐπὶ τὰς 9ύυ- 
με 2 ΄, 7 - δ »» 3 δ 

ρῶς, τουτους ἐπεῤτει" νομίζων τοὺς μὲν τὩαρόντως οὐκ ὧν 

αὐτὸν ἀεὶ] Τα οὐπὶ Ουε]ῇ. ὙΝ εἰΠκο. 
Ψυϊρο ἀεὶ αὐτόν. ΑἸτοτί, οπλ! Ποὺ αἰεὶ 
Ὠαῦει ἑαυτόν. 

14. ἔχοι] 1. Δ. Τῇ, ἔχη. 
ἴεα ὅπως ἄν ογαϊπε ΑἸοτῇ. 

δικαδέων] [τὰ (Ὁ]5 ΔΑἰζοτῇ, ῥύὸ δε- 
κάδων. ἘἙδάδπη νατίεῖαβ {ρτὰ 1ΐ. 3» 
30. ϑοεί!σες Οοάεχ δέκα δὲ ὧν Παθεῖ 
νι οία Τογὶ ρα Π1. 

ἦν τσάνυ] Αἰτοτῇ, ἄν ἡ τνάλιν, ἴῃ φὰο 
ψιο σαϊά νοτῖ Ἰαίδαῖ, ποη Ἐχραῖΐο. 

15. οὕτω καὶ] ΛΙιοτί. οὗτος καί, 
μηδὲν] [τὰ ργῖο μηδὲ οχ ᾿ἰυτὶ5ς Οδ- 

σι  εὐ νογῆοης (απχεγαγὶ ἐοτρῆς 
Ζευπε. 

ἐσικελόμενο:} ἴτὰ ΑἸτοτῖ, ρτὸ ἐστμε- 

Ῥαυΐο δη- 

λούμενος. ἀεϊπάς δχ εοάστα νυϊραίαπι 
δὴ ροΐῇ οὕτω πταῖαν! ἴῃ δὲ ἀρίϊὰ5 τεῖ. 
Ροΐζεα ἰΙάδπὴ ἐδίδασκε ἀαῖ, 

αὐτὸν) ΜΝ εῖκε οὐπλ ϑίερῃ. αὐτὸν 
Ζειηε εχ Βαά. νεϊτα]5 εἰ ΟΕ] ἢ, αὐ- 
σὸν τοπιία!ϊ. 

τό. ποινῶνας] Βαάεηῆς εἰ ΑἸτοτῇ. 
κοινωνοὺς, Οεϊ, τοῦ εἶναι οἵους δὲῖ «ποὺς 
κοινωνοῦντας, ΤΔΓΡΟ κοινῶνας. 

μὲν οὖν] Ἐχ Ματεῖὶ ΠΠὈτῖ5. νεῖϊ, εἴ 
ΟὐΑτηεγατὶϊ νογῆοηα οὖν αὐ αἸάϊς Ζευπε. 
Ἑηυϊάοπὶ ποῦ ἰ4πὶ Πὶσ ἀεῆάετγο οὖν, 
΄υᾶπ Ρᾶῦ]ο ἂπίθα, ΟῚ γεάϊς ογᾶῖο 
δὰ πατγγᾶϊίοπεπ ἔπργα ὃ. 13. 015 
Ρίαπα, ἤρχετο δ᾽ ἤδη νεὶ ἤτηϊὲ νἱποὺ- 
Ἰαπὶ δ αὶ τάϊο. 



᾿ 

- 

τ φῇ αἀμοίπεϊεδαί ; 

: τὸν ----φίλον---- ἀντιλαβεῖν. 
᾿ πῶν--αφίλων ἐκέλευσεν ἀντιλαβεῖν. τεςὶ- 
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ἐθέλειν οὔτε κακὸν οὔτε αἰσχρὸν οὐδὲν [ἂν] πράττειν, καὶ 
δα ον ἃς ὃν ἢ Ξ: ν εις ΚΡ ῳ ἐν πο δ 9 

διὰ Το ὥαρω ὔθχόντι εἰγῶ!, Κῶ! διὰ Το εἰδένωι., οτι ορῶντ 

ΕΝ «“ 7 ἷ-ἷἣΝἮῊἩ ἴω 7 Ἂ δὲ ἧς »-“ 

ὧν, ὁ τι ὥραττοιεν, υπὸ τῶν βελτίστων" οι δὲ μή ὥαρειεν, 
7 εἰ  ὺ Ἀ .ΣΪ μι «τ ιν, 429 ᾽ ἊΝ τὰς φᾷ 2 δῷ 

τουτοὺυς ἤγειτο ἡ ὠκρωτείον τινί ἢ ἀδεκίο ἡ ὠμελειον ὠπει- 
"“ ἰὴ -“μ" « Ἂς 

γί. Ἴουτο οὐν τρῶτον ἡγησάμενος, τποροσηνάγκαζε τους 17 
7 »- “Ἢ ἼΝ ἃ. ὦ μὰν Ζ ἊΨ, 

τοιούτους τοωρεῖναι" τῶν γὰρ τωρ ἑαυτῳ μώλιστω φίλων 
μὰ» » -“ Ν -“» δ »"Ἥ Β, 

ἐκέλευσεν ἂν τιν λαβεῖν τὼ τοῦ μὴ ζοιτωντος, ᾧΦάσκον- 
κα δ ς » 

τῶ λαμβάνειν τὼ ἑαυτοῦ. 
ΕΝ Ὑ Ρ « ͵ Φ οδάέ ἃ »ἢ 

ων εὐθὺς οἱ στεῤβομφένοι, ὠς ἠδικημένοι. 

3 Ἂς ε -»Ὁ ΄ ΕἾ 
Ἔσει οὖν τουτοὸ γένοιτο, ἡκον 

Ὁ δὲ Κῦρος (ὧὐ-- 18 
ἃς ᾿ ᾿ 7 ᾽ 3 Ζ “ “ « 7 ν 

λὺν μὲν χρόνον οὐκ ἐσχόλωζε τοῖς τοιουτοίς ὑπῶκουειν 
Β ΝΥ ἃ 7 δῶν Ὦ, “ 2 7 ἊΝ 
ἐπεὶ δὲ ἀκούσειεν φυτῶν, τὥολὺν χρόνον ἀνεβάλλετο. τὴν 

διαδικασίαν. Ταῦτω δὲ ποιῶν ἡγεῖτο τπροσεθίζειν αὐὖ- 
Ν τ “ ΝΛ9 » δὰ 9  Ν Ἢ 

τους ϑεραπεύειν, ἯΤΤΟΝ δὲ ἐχϑρῶς, ἡ εἰ αὔυτος κολάζων 
3 7 ο΄ 

ἠνάγκαζε παρεῖναι. Εἷς μὲν διδασκαλίας τρόπος ἥν10 
 Ὅὰ “- "»“᾿ “Ὁ 57 δὲ Ἁ. ᾿ «Ὁ Ν 

αὐτῷ οὐτὸς τοῦ τῦωρεινωι" ὥλλος δὲ, τὸ τῶ ρώστω- Καὶ 

κερδωλεώτατα τοὺς παροῦσι προστάττειν" ὥλλος δὲ, τὸ 
»ο. » 

μηδέν ὥοτε τὸς ἀποῦσι νέμειν. 

κακὸν οὔτε αἰσχρὸν] Θυεῖε. αἰσχρὸν 
οὔτε κακόν. ξαὰεη85 ἄν οταϊ απ ἴῃ 
ΑἸτοτῇ, (οο! αῇ. 

ὁρῷντ᾽ ἄν] [τὰ συ πὶ πιατγρίης ϑιερῆ. 
ΔΙτογῖ, ργοθδηῖε εἰἰαπὶ ΕἸΓοἤετο δά 
ὙΥεἰ]ετὶ Οτν ἴἴ. Ρ. 275. ἀεϊπάς βελ- 
σίων α΄ Ρηπια, τη ΑἸτοτῇ, 

ἀδικίᾳ} σινὶ τρεῖς Ουε!, ῬηπΊυτα 
ἢ φοῇ ἡγεῖτο ομχί τ ΑἸτοτῇ, 

17. τυροσηνάγκαξε]! Οπεῖξ, -τεναγκά- 
ζεσο. ἘΠῚ: περρῤηηαίε αἰίφμα Ἱπάμοεῤαί 

αυοά ἀείησερβ πρόσ- 
«ϑίζειν Ἰδηῖοτα γοσΆΌα]0 ἀϊοϊτατ. 85εά 
υἱοσὰς Ἰαΐεπα δὐραϊς Ἰοεϊῖο ΑἸτοτῆ. 
ἡγησόμεθα ὥσπερ ἀκάζετε, εχ αὕ0 νε- 
τατῃ 8111 εχταηάδηῖζ. 

σῶν----φίλων----ῶν τινα λαβεῖν] ΑἸά, 
Ο(οά. Βοάϊ. 

᾿ φῬέτέ εἴ ἴῃ νεγσἤοῃηε ῬΒΠΙΕΙΡΗΙ. ϑῖςρῃ. 
, τηϑίεθαῖ ἐχίλευέ χιναὰ ἀντιλ. νοὶ] ἐκέ- 
᾿ λευσεν ἄν χινὰ ἀνσιλ. ααδπὶ ροϊετῖο- 

᾿ ΣΕ πὶ Ἰεξιοπέπι παῦφηι Εἴοη. εἰ Ηαι-. 
“ σὨϊηΐ, ΑἸτοτῇ. σῶν γὰρ ἑαυτοῦ μάλιστα 
φ. ἐκέλευσεν ἀντιλαβεῖν. 

εὐθὺς οἷ ΑἸΤΟΙΣ, οἱ σπερόροενοι εὐθύς. 

Ὁ δὲ δὴ μέγιστος τρό- 20 

18. ἀκούσειεν] ΑἸιοτῖ. αἀεοῖς μὲν 
ἸΠΌ11|6. 

ϑερασεύειν}] ἘτεααΘηΐαΓα τὰς ϑύρας, 
υἱ εἢ 8. 6. τσαρεῖνα, ἐπὶ τὰς ϑύρας Ἢ ς 

εἢ 8. τ6. ΑἸϊτεῦ παπο ἰοουτῃ Ἔχρεο- 
ἀϊεῦας ϑδῖερῃ. υὐ εξ ἃηποίατιο 
ἀοςθῦϊε. 

ἐχϑοῶς) 4. Δ. Τὴ, διερῇ, Ιμβοηοὶ. 
Ιοπα. (εε Ουεὶῖ, εχ οοττγθόϊ!οπο) 
ἐχϑροὺς, πΟΌΪΙοαπὶ Βαάεξηῇβδ, ΟΕ] Ε, 
Βοάϊ. ΑἸτοτί, Αἀ ἐχϑροὺς Βτερἤδηις 
ἀεεῆς ρυΐζαραι εἶναι, ἰεβεηβ δπῖθοε- 
ἀξητία αὐτοὺς αὐτὸν ϑερασπεύειν νεὶ αὖ- 
σοὺς ἑάυτόν. ἴὐτατὴ ῬὨ 6]. αὐφοὶς ϑερ. 

Ἰερίτ, Ὑγεῖκε αὐτοὺς κολάζων τηᾶ]ε- 

αὶ ; ̓αἵ [ἃ ποῆ ορὰβ εγᾶξ στερεῖ!, 
αυοά ἱπ ῥτίογαε τηθιῦτο δήεῇ. 

19. διὸ, φρ.} Ουε!, στρ. δι, ΑἸτοτέ. 
εἶν μὲν. σρόπος οὗτος διδασκαλίας ἦν «ὖ- 

πῷ τοῦ τταρεῖναι τϑξϊ! 5, Ῥυϊο. Ῥετεὶξ 
ἰάεπι 110 ῈΓ ἡπαλὰ δὲ τῷ τὰ ῥᾷστα. 

τὰ ῥᾷστα) με], τάρεσσά : τηᾶτρο 
γϑ. τὰ ῥᾷστα. 

κερδαλεώτασα!) Ματρε. δίοΡῃ. [ε- 
οποὶ. κερδωλεώτερε. 

2ο. ὁ δὲ δὴ} ᾿υεῖέ, ὁ μὲν δή. 



462.ϑἍ ᾿ ΟΥ̓ΕῚ ὈΙΒΘΟΙΡΙΙΝΑ͂Σ 
ως," . 5» ᾿ς 33. ΕΣ ͵7 Ν ἑ ,ὔ 

7 ος τῆς αἀγωγκηῆς ἥν, εἰ τις τουτῶν μηδενὸς υπώκουοι!, 
» 7, δ » τ ᾽ ὙΠ} Ἂν δ ͵ 

οἰ(φελομενος ὧν τοῦτον, ὦ ἔχοι, ὥλλω ἐδίδου, ὃν ῴετο δύ- 
Ἂν . ἴω ΄ "»-» « Ψ,. ὰβ ν᾿ νασϑῶι ὧν ἐν τῷ δέοντι ἐσαρείναι! καὶ οὕτως ἐγίγνετό 

αὐτῷ φίλος χρήσιμος ἀντὶ ἀχρήστου. ᾿Ἐπιζητεὶ δὲ καὶ 

ὁ γὺν βασιλεὺς, ἤ ἥν τις ἀπῆ, οἷς σγωρεϊνοιι καθήκει. 
Ν ᾿ 

4ι Τοῖς μὲν δὴ μῆ ϑηφιβάμενη οὕτω ἀλόνυν Τοὺς δὲ 
ὕιτ εοἴάεπι 
ἜΤ Ε παρέχθντας ἑαυτοὺς ἐνόμισε μαλιστ' ἂν ἐπὶ τὰ καλὰ 
{τπάϊαπὶ δ Χ- δ 

οἴτατγεῖ, Ἰρίε. καὶ ἀγαϑὰ εἐ ἐροιρει, [ἐπείπερ ἄρχων αὐτῶν ἐνόμιςξ “- 
νιγιατετῃ 

οϊαϊεοδιε καίως εἶναι, εἰ αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπιδεικγύειν πειρῷτο, τοῖς 
ΠΕ. 

ἀρχομένοις πάντων μάλιστω κεκοσμημένον τῇ ἀρετῇ. 
᾽ ἡ λ 2 Ἂς ᾿ϑῖ 

22 Αἰσζάνεσϑαι μὲν γὰρ ἐδόκει, καὶ διῶ τοὺς γραφομενους 
7 ΄ 5 Ἂς Ἃ 3 

νόμους βελτίους γιγνομένους ἀνθρώπους" τὸν δὲ ἀγωϑθὸν 
22) ΄ “΄ 9 “Ζ Ἅ. ὅδ .“]ἢ ΄ἣ 

ξλρρυδῳ, ββλέποντω γόμον οὐ νι ώνεοίς ἐνόμιζεν, ὅτι καὶ 

τάττειν ἑκωνός ἐστι, καὶ ὁρῶν τὸν ἀτωκτοῦντω καὶ κολά.- 

29 23 ιν. 
"»" ᾽ -“ ᾽ 7 « ΄, » ΤΠ “ 

Θεοὺς μῶώλλον εκπονουντῶ ἐπεδείκνυεν ἑαυτὸν ἐν τούτω τῷ 

Οὕτω δὴ γιγνώσκων, πρῶτον μὲν τῶ περὶ τοὺς 

χρόνῳ, ἐπεὶ εὐδαιμονέστερος ἤν. 

εἴ σις τούτων] Οπλιτῖς σὶς ΡὨΙΠεὶ. 
(συε!ξ, εἰ ΑἸιοτῇ, 

᾿Εσιζητεῖ--καϑήκει) Θαΐϊ ἀποῖβ προ 

᾿ἴηοϊαπι νεῖ κε, Ἰάθτα ἤπια νει θὰ 
, 8. 24. ἀεθερϑι (φο]υάετε. 

ὁ νῦν] Βτοάερυϑ ὁ νῦν ἔσι τη] εὐ αζ. 
7 2 “᾿ ] ΄ὕ Ὁ} 

2ι. μάλιστ᾽ ἄν) Αἰτοτῇ. μάλιστ᾽ ἀν 

᾿ποαρορμιᾷν ἐστὶ τὰ καλὰ καὶ ἀγαθὰ ἐρ- 
γα. (εἀ εχ (πεῖ . ἐσαίρειν ΡτῸ τσαρορ- 
μᾷν ἀεάϊτ Ζειπε, οὐ ο ἔργα ροίϊ 
«ταρορμᾷν ναἶρο ρΡοῇτῖο, αὐ ἔαρτα [εέϊ, 
12: 

ἐνόμειξε δικαίως εἶνα] ΕΪΘοο νεῖ εχ 
γεγίοης ῬΠΠ εΙρμὶ εὐ πο}, δααϊαάϊς 
Ζεαηε ; 1... Α. ἢ. ἄρχων αὐτῶν : δῖερΡἢ. 
2. ἦν αἀάϊάϊτ εχ νεγῆομς (σαῦτιε]}}5, 
οὐπὶ 408 δοϊτ Βαβεηί ᾿θεγ. Μ]αγ- 
ξο 1{. εἰ Πεοποὶϊ. ἐπείπερ ἣν ἄρχων. 

ΜΜαυτγείὰς εχ ᾿ἰδτὶβ νεῖῖ. ἄρχων ἦν αὖ- 
σῶν ρμοίαϊτ. ἱΜ||Π| τοῖαπιὶ σοϊοη ὃ 4]1ὲ- 
πᾶ τηληὰ Ὦος (ετῖα ἴῃ Ἰἰοςο δῇξ νὶ- 

᾿ἀεῖαγ, ΄αΐρρε δ ἰοοὶ {εηϊεητὶα αἰϊε- 
πυτὰ ; ἰδίταγ ᾿ποϊαῇ, 

κεκοσμημένον] Βαάδεηῇς ᾿ἰΡτὶ κεκοσ- 
μημένος αὐ πηλρὶθ Αἰτϊσαχῃ ῥτοοϊεγεραι 

Ν Ζ Ἂ 
Κω͵ὶ τότε πρωτον κατε- 

(απγογατίαβ, τερυάαθαὶς ϑιερῇ, αὰο- 
᾿πἰατα ἑαυτὸν τεαἰταὶ ἀσσα (ιν τὰ» υἵ 
8. 32. 

22. γιγνομένους} 1. 1, ΒιορὮ. ἴν6- 

ΟἿ]. γενομένους. Μίυτοταβ εχ [ἰὈτὶ5 
νεῖς, ροίαϊς : γενορένους ἄν σοὺς ἀν- 
ϑρώσους. Ατιοαϊατη ἃηϊα ἀνθρώσους 
Ῥτείετο. 

ἐνόμιζεν} [τ οσυτὴ ϑτΈρῆδπο εἰ [.6- 
Οη6]. Νγεϊπα5, Ηυτοῃιηΐ, Μειῖκζο, 
Ρτορίει δητεσεάεηβ ἐδόκει" ἸἰΌτὶ (οτὶ- 
Ρ1Ὶ ἐνόμισεν Πα ὈεηΓϊ. ὶ 

28,. ἐκ πονοῦντα] [Π1ὰης νυἱξαῖο οτάϊ- 
Πὶ ἐσεδ, ἑαυτὸν ἐκπ'. εχ Ουεῖἴν εἰ ΑΙ- 
τογῆπο ρτγεῖαϊι Ζεαηδ. 

ἐσ-εὶ] Οαπὶ [μεοης]. ϑδιερῇ. 2. Υ εἰς 
τοίη, ἐπειδή, Νοῆτγαπι ἐπεὶ Βὰ- 
ἀεπῆ5, Βοά], Ουεὶξ. ΒΒΠεΙΡΠ 5, Α]- 
τοῦ, ᾳυ 88 τοεῖριατα Οατηεγάτιο εἰἰὰπὶ 
νετᾷ νἱἀεθαιοτ, ἐπεὶ δὲ εὐδα, κοονέσπερον 
7.ΑΔ. Δ ϑύωα ρόμοιν εὐδαιμονέσσεροξ. 
οοτγοχὶς Βτοάξθαβ, τεσερὶς ΒιερΒδηὶ 
[εραπάδ. Ματγεῖὰ5 εχ ἢ Ὀτὶβ νεῖ, σῷ 
λιρθόνῳ ἐπειδὴ εὐδαι μμρονέστερος ἦν αβετί, 

αὐε οἴ Ἰοξιο Ἰϊθτοζα τὶ Οφῦτις]ϊ5, 



"“" 

-κατεστάϑη Ραϊαραῖ : 
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αἱ 2Ζ ε 7 .-, ,.ὡν νι »ε δ ς 

στώϑησαν οἱ μάγοι, ὕμνει τε ἀεὶ ὥμω τὴ ἡμέρων τοὺς 
Ἂν 9} ΝῚ Ὃν ς ων» “ ς 7 -» 

Θεοὺς, καὶ ἔϑυε ὧν ἑκάστην ἥμεραν, οἷς οἱ μώγοι Θεοῖς 
32) «“ Ν. Ν ) ΄ 3} Ν "“Ὰ δ 

εἴποιεν. Οὕτω δὴ τὰ τότε κατασταθέντα ἔτι καὶ γὺν 24 
΄ ἃς »ἥ 4 ὰκ -“7ὦ΄ὦ -»Σ" εὖ » 

δια μένει παρὼ τῷ ἀεὶ ὄντι βασιλέί. Ταύυτὼ φὖν πρῶτον 
» “" ΠΝ εἰ ον “» ͵ Ἂ; ΕῚ 

εἐμίμουντο αὐτὸν καὶ οἱ ὥλλοι Πέρσαι, γομίζοντες καὶ αὐὖ- 
Ἀ 5 “ "] Ἀ 7 Ν 9 Ν 

τοὶ εὐδαιμονέστεροι ἔσεσθωι, ἥν Θερωπεύωσι τοὺς Θεοὺς, 
τς ᾿ « ΕῚ " 7 ὮΝ », Ὗ 7 

ὠδ'πὲρ ὁ εὐδαιμονέστωτός τε ὧν καὶ ὠρχων" καὶ Κύρῳ 
ἃ, “ὦ ε »“ο“ -“ »ΞΣΞ" 9 Ν᾿ 

δι ἂν ἡγοῦντο ταῦτω ποιοῦντες ὠρέσκειν. 
« » ον 3 « » 3 ΄ φ ἴω Ἐ, 

Ο δὲ Κῦρος τὴν τῶν μεϑ' αὑτοῦ εὐσέβειαν καὶ ἑαυτῶ 25 
3 Ν οι ΄ “ἢ ς »“ ς ν 

ἀγαϑὸν ἐνόμιζε, λογιζόμενος, οὐκ οἱ πλεῖν φιρουμένοι 

μετὰ τῶν εὐσεβων μαλλο» ἣ μετὼ τῶν ἠσεβηκένωι τι 

δοκούντων. Πρὸς δὲ τούτοις ἐλογίζετο, εἰ πάντες οἱ κοι-- 

νῶνες “εοσεβεῖς εἶεν, ἧττον ἂν αὐτοὺς ἐθέλειν περί τε ἀλ- 

λήλους ἀνόσιόν τι. ποιεῖν καὶ περὶ αὐτὸν, εὐεργέτης νομῖ- 

᾿Εμφανίζων δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι 26 

κοὶ πολλοῦ ἐποιεῖτο, μηδένω μήτε Φίλον ἀδικεῖν, μήτε 

Γ: ᾿ -“ ͵΄, 

ζων εἰνωι τῶν κοινώνων. 

σύμμαχον, ἀλλὼ τὸ δίκωιον ἰσχυρῶς ὅρων, μῶλλον καὶ 

τοὺς ἄλλους ᾧετ᾽ ἂν τῶν μὲν αἰσχρῶν κερδῶν ἀπέχε- 

σϑαι, διὼ τοῦ δικαίου δὲ ἐθέλειν κεν ᾧ 

Εἴοπ. Παρεῖ ἐσεὶ δὲ-ττερος ἦν. Ζεῦυπε 
Ἑάἀά. νετεγατη αἰἰπέϊοπεπι χρόνῳ" 
ἐσεὶ δὲ----ν, καὶ τότε --- τενοσανίϊ, δὲ 
τοίεγοηϑβ δά σρῶτον μὲν, ἱπερίε ! γεγθα 
καὶ πόπε-τ-τοὶ μάγοι, ἰῇ ἢπι δὰϊ Ἰοςο 
ἴωο πιοῖα αυῖ ε ὉΠ οΪ]Ϊο παῖδα, ἰτὰ ἠε- 
Τοπάεθαις Ζεαπε, αἴ πάρος ΩΠῸ ἀε- 
τη ρα Αἰγτγῖος ἱπίλτατοβ. εἰἴδ 
ἀϊσατ Χεπορῇοα, ἀρῃά Ρεγίαβ θη ΐ πὰ 
ΤηΒΡΟΓΕΠῚ ταὶ 'σίοπες τηογηογαγὶ δὉ ἴρ- 
ἴο Χεπορῆοπιε. ϑεὰ Ἰοςὶ ροίτὶ ἃ 
νίτο ἀοέϊο (πὶ ἀε Μοάϊβ, ἃ φυϊθὰς 
τεὶϊ ρίοηες 5 ρτίπηατῃ (Ὁ ἱπιρεγίο 
Ογτὶ τταηἤαῖαβ δὰ Ῥοτγίαβ [απ ὃχ 
Ὦος Χεπορδοητίς Ἰοςο οοἰϊεσὶς Ηεε- 
χρη Ἰ]ἄφεπ εἴς, ἴοτὴ ἰϊ. Ὁ. 425 

ὕωνει---τῦϑινε)] [τ εχ ΠἰὈτὶς ῬΒΠεΙρηὶ 
εἰ συεϊξ,. Ζευηε μῖὸ ὑμινεῖν--- ϑύειν" 
αυδπὶ ἰεξιοηθτη υἱὐ δάϊανατεῖ ὅ516- 
ῬΏδημ, οἱ μάγοι εχ ϑ.ῃο ο ἱτγερῆ!ξ 
ἃς ροθ εἴποιεν ἱπιε]}Πσεηάαπη εΠξ 

αυοά ροϊετεὶι5 

εἴἰατπὶ (ὐὰ πηεγατίο ἴπ ΠΊΕ ΤΕ ΠῚ γΘηΪ. 
τοὺς ϑεσὺς] Ματρρ. ϑῖθρῃ. [βοηοϊ, 

ϑεοὺς ἅπαντας, 480 ἰὈτίρίατα εἱὲ ἴπ 
ΑἸτογῆηο ᾿ἰἰδτο. ἀξίη εἶπον ρτὸ εἴ- 
σγοιεν ΑἸτοτῇ, 

24. ὄντι βασιλεῖ 1 Μᾶτρο 5ῖερῇ, βα- 

τ τ πθάτο αυοά ΕΒ τὰ Δἰιογῆηο ἸἰΌτο, 
4αὶϊ ραυὶ 'ο αῃΐξα, φόσε σὰ κατῶσχω- 

ϑένσα. 

25. ἀγαϑὸν) [πῃ Οὐεὶ. ἀγαωϑὴν φοΓ- 

τὶ ριτατ. 
ἐλογίζεσο, εἰ} ὡς, εἰ Θυεϊξ, αὐ 1. Α. 

1. ΑΙτοτῇ, ρτοθδηῖε Ζευηίῖο. 
τσερὶ αὐτὸν) 44. νεῖοτοβ, ΟὉΕ]Ὲ, οὲ 

ΑἸιοτῇ, τσεοὶ ἑαυτόν. ἠεϊη4ε. κοινωνῶν 
ΑἸτοτῖ, Βεϊίααα εὐεργέτης --τ κοινώνων 
ται ρίαηβ δἰίεῆα ἃ ἰοοὶ ἰεηϊοηῖϊια 
6116 νϊάδητωτ. 

26. ὁρῶν] ΑἸιτοτῇ, ἀϑρῶν, οὐ) 5 ἴη- 
τεγργειατίο νἱάεγὶ ροιείξ Ἰεέϊιο να!κα- 
15. : 

πτορίξεσϑα!) Βυάεηῆς, ΑἸτοτῇ, εἰ 

Καὶ 27 



.40Ὰ ΟὙΕΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝ 

ξ δ κ“" ,͵, ἡ ς σ΄ »“ ’ 3 ψ' : δος ἣν 

αίθους δὶ ἂν ἤγείτο μώλλον πώντως ἐμπιπλώνωι, εἰ αὖ- 
Χ δ Ψὕ , «“ 3 7 « ἌΝ 3 “ 

τος φανερὸς εἰ σσχωντῶς οὐυτῶς αἰδούμενος, ὡς βῆ: ΠΥ.) 

δ ΄ Ὧν ν » 9 --- 

28 ἄν μήτε ποιήσαι μηδὲν αἰσιχρόν. Ετεκμαίρετο δῈ τοῦτο 
τ ἐξ » ἥδε: δα ον ἦν ἐν γγ δι ν 5 ἩΘΗΝες ἘΨΤΡΙ,, 
ὀυτῶς ἐζεῖν εἰς τουθε᾽ μή Ὑῶρ ὁτί ἀρχοντώ, ὡλλὼ κωὶ ους 

οὐ (φοβοῦνται, μᾶλλον τοὺς αἰδουμένους αἰδοῦνται τῶν 
ΒΝ “ ς 7 -"-" ἃ « 

ἀναιϊδῶν οἱ ἄνθρωποι" καὶ γυναῖκας δὲ, ὡς ἂν αἱδουμέ- 

γως αἰσθάνωνται, ἀνταιδεῖσθαι μῶλλον ἐθέλουσιν ὁρῶν-- 
Ν ὅδ “ δον τὸ ῶζι ᾿ 

Τὸ δὲ αὖ πείϑεσθωι οὕτω μάλιστ᾽ ἄν ῴετο ἔμ- 
᾿ -» δὲν, 5 Ἂν 3 μόνον εἶνοι τοῖς περὶ αὐτὸν, εἰ τοὺς ἀπροφασίστως πειϑο- 

΄ Ν 2 -“ ,Ὁ ἐν δ: 7 

μένους Φανερὸς εἰη μᾶλλον τιμῶν, τῶν τὰς μεγίστας 
3 Ν Διὰ Ὁ Ζ ᾿ ἣν ΄ 

ορετὰς Ἀώΐι ἐπί πογωτάτος σοΐκουντῶν παρέχεσθαι. 

ζ΄ 92 «7 κ»Μ" Ψ» 

30 γνώσκων δι, οὕτω καὶ ποιῶν διετέλει. 

Γι- 

᾽ « ἄν ὃ Ἂς “ " Ὑ Ν 7 "» νξ 

δι αὑτοῦ ἐπιδεικνὺς, μᾶλλον ἐποίει καὶ ταύτην πάντες 
δ »“ « ὃν, δἰ ὍΣ “' 7 9», ε 

ἀσκέν. Οταν γὰρ ὁρῶσιν, ᾧ μώλιστω ἔξεστιν ὑβρίζειν, 
»Ξ“2ἍΖ ΄-ο «“ οῆ“ ς ΕῚ ΄ Σ᾿ ΄ 

τουτοὸν σωζρονουντω, ουτω μώλλον οἵ γε ἀσϑενέστεροι εϑέ- 

31 λουσιν οὐδὲν ὑβριστικὸν ποιοῦντες Φωνεροὶ εἰνειι. Διήρει 

Καὶ σωφροσύνην 

δὲ αἰδὼ καὶ σωφροσύνην τῆδε, ὡς τοὺς μὲν αἰδουμένους 

τῷ ἐν τῷ ᾧανερῶ αἰσχρὼ φεύγοντας, τοὺς δὲ ̓ σώφρονας 
᾿ ν Ὁ 1» ΔΚ ΣΣ -“μΨ Ε 7 νὴ « ᾿ 7 

32 καὶ τῷ εν τω ἀφανει. Καὶ εγπκρατείων δὲ οὕτω μώλιστ᾽ 
Ὁ 27) Ε] -“ 3 ΓΝ Ὁ ᾽ Ψ ς Ν, ον δι ἐῶν 

ον ζετο ἀσκεῖσθαι, εἰ αὐὗὑτος ἐπιδεικνύοι εαῦτον μή υσο 

»“» 7 ς "» ς Υ ΡΝ: ἐν «Δ -“ 

τῶν παραυτικῶ ἡδονῶν ελκομένον ὥπὸ τῶν ἀγαθῶν, 
39 ἂν ὅν. οὐ Ζ, Ἵ »"» ον ον » “» » 

ὠὡλλο, προπονειν εϑέλοντω, πρωτὸν σὺν Τῶω κώλω τῶν ευ- 

Τηᾶτρο Βοάϊ. τυορεύεσθα., αυοά εἰῇ 
τξςα ἀἰςὶ ροϊεῆ, ἀϊνετίο τα πιξη (δη- 
{ὰ ἀϊοϊτατ, φυὰπι αὶ Παϊς Ἰοσο σοη- 
νεηϊτ, Ἰαάϊσε ετἰατη Μωτεῖο. [ἢ ἰϊ- 

Ὅτι5 Βτοάδθὶ Ἔγαῖ (Ὁ ΠοΪ θη τυόρου; λαρ- 
βάνει». 

27. οὕτως αἰδούμενος] ΑἸιτοσγῇ, οὕσως 

οτηϊῇις. 
28. ποῦπσο οὕτως ΑἸἰτοτῇ, οὕτως σοῦτο 

Παρθεῖ. ἀεϊηάε πορατίοηθπχ οὐ δηῖθ 
Φοβοῦνααι Οτ τε, 

20. ἰπιπονωτάσας) ἙΔά. δητία2.---- 
τάτους ὨΔΌξηξ. ῬΆυΪΐο ἀηίεδ φανερῶς 
Αἰτοῖῖ, δῦ: 

30. ὦσκεῖν)] ΑἸτοτί, λέγειν. ἀεϊπάξ, 
σούτῳ σωφρονοῦντα, οὐ μώλα οἵγε σω- 
φροονέστεροι οὐ ϑέλουσιν οὐδὲν εἴς. 

31. φεύγοντας) Αητεοεάϊς ἔσως ἴῃ 
Πποτο Βυάεπῇ, ἰάεαι δαάϊ νοϊεῦδς 
Βτοάδιυβ : εἰ ϑιίθρῃδπαβ [ας β]οῖς- 
ἰδιοτὶβ ποίδηιγ - Τα ρίσαταγ ἴσως, 4αϊΐ 
μόνον ἀάάϊ νοϊιμεταῖ. ΑἸιογῆπβ ᾿ἰΌες 
ΡΟΗ͂ αἰδουμένους ἰπ!ετίατη δθοτ. ἴσως. 

32. Καὶ ἐγκράτειαν} Αἰτοτῇ. σορὰ- 
ἴαπι οπλἰεεἰτ. ΩΝ 

ἐσιδεικνύοῆ 1. Α. Τί, Ουεῖϊῇ, ἐσηδμ 
κνύω, ἀξεϊησερϑ αὐτὸν ΔΙτοτ, 

- 
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»" -“ -“ κε ᾽ ͵ "ων »“ α. 7 ῳ 

Φροσυνων. Τοιγώρουν τοιουτος ὧν εποίήσεν ἐπὶ τῶις σύ- 33: 
᾿ Χ »"» 7 7 « ων »"» 

ρωις πολλὴν μὲν τῶν χειρόνων εὐτωξίαν, ὑπεικόντων τοῖς 
2 7 Ν ΟῚ " Ν 3 Ἂς 5 ͵, 

αμεινοσι, πολλήν δ᾽ αἰδὼ καὶ εὐκοσμίαν προς ὠλλήλους. 
᾽ κ΄, ὙΦ ΌΝΟ. ᾽ ων »Ν, ΕᾺ » 7 οὉ» ψ 

Ἐπεγνως δ᾽ ὧν ἐκεῖ οὐδένα οὔτε ὀργιζόμενον κρωυγ, οὐτε' 
7 ς »“ὦμν .» 3 Ἂς ἐν Ν ἣΝ ΕῚ Ἂς ς ΄ 

χαιροντώ ὑβριστικως γέλωτι; ἀλλὼ ἰδὼν ὧν αὐτοὺς ἡγή- 
“Ὕ Ψ' » »»" 

σῶ τῷ ὁντέ εἰς κωλλος ζην. 
» Χ ᾿.: -" ΚΝ, Εν Ὁ Ἄν δύ ΔΝ ϑ 

Τοιίο τον μὲν θη ποίουντες καὶ ὁρωντες ἐπὶ σύρωις διῆ- 84 
-“-" -“ ς" Ψ Β ΄ ἌΥΑΣ ΩΝ ΄, "Ὁ 86 [αοἴηας 

γον. Ἴης πολεμικῆς δ᾽ ἕνεκῳ ἀσκήσεως ἐπὶ ϑήραν ἐζη-- πνοὴ ὑψς 
.“ ᾽ ΩΝ “» γ - 7 ς ψ παηάος 

γέν, ουσπερ ἄσκειν ταυτω ὠετὸ χρήνω!" τωυτήν ἡγούμενος 
ς (Ὁ ἡ νο, 57 »ἥ τ « ὯΝ 

καὶ ὁλῶς ἀρίστην ὥσκησιν. πολεμίκων εἰνω!, καὶ ἱππικης: 
δὲ Ε] ᾿ ΄ς 2 7 ᾽ Σὲ -“ 

Ἑ ὠληϑεστάώτην. Καὶ γῶρ ἐπόχους ἐν σσαντοσώσοις χω- 35 
͵7 “ ᾽ 3 ὗν ᾿ς Ν τ Ψ 

δίοις αὕτη μώλισταω ἀποδείκνυσι, διὼ τὸ “γηρίοις Φεύγου-. 
᾽ ΄ ᾽ ᾿ -“ «“ » Ἂς «“ 7 

σιν ἐφέπεσιϑ αἱ" καὶ. ἀπὸ τῶν ἵππων ἐνεργοὺς αὑτὴ μώ- 
ΟῚ ᾽ν . Ν ων ΄ ΄ 

λιστῶ ὠπεργάζετωι, διὰ τὴν τοῦ λαμββωνειν Φιλοτιμίων 
2 ͵ Ν ΧΝ 2 ᾿ Ν Ν ΄ 5 

καὶ ἐπιθυμίαν. Καὶ τὴν εγκρατειῶν δὲ, καὶ πόνους, 86 
ἂ» ᾿ ᾿, 7 3, 

καὶ ψύχη καὶ ϑάλπη, καὶ λιμὸν καὶ δ ὕψος δύνωσϑωι 
ὩΣ » "-»“» ͵7 ͵΄ ΄Νι “Ὁ 

φέρειν, ἐνταῦϑω μώλιστω προσείϑιζε τοὺς Κοινωνας. 
Ἀ »“»Ἥ 5. ἂν Ἂς Η “ ε -» 

Καὶ νὺν δὲ ἔτι βωσιλεὺς, καὶ οἱ ἄλλοι οἱ περὶ βασιλέα, 
»““ »"-᾿ “ «“ ᾿ “ 2 77 

ταῦτα ποιοῦντες διατελοῦσιν. Ὅτι μέν οὖν οὐκ φετο87 
7 3 ᾽ πὸ « Ἂς Ψ Ε ΝΣ » 

προσήκειν οὐδενὶ ὠρχῆς, Ὅστις μὴ βελτίων εἴη τῶν ὠρχο- 
ἦν »“΄ » "»“ ᾿δ “ὔ “ἷ 

μένων, καὶ τοῖς προειρημένοις πᾶσι δηλον" καὶ ὅτι, οὕ- 
ΠΡ ς ᾿ς ἢ ς - Ἢ 7 ἌΝ » 

τως ἀσκῶν τοῦς πέρι εαυτον, σόολυ μαλιστῶ αὐτὸς εξε- 
β Ἀ Ν ᾽ γ Ἂς Ἂς ἐν 

πόνει κῶώι τὴν εγκρατειίῶν, καὶ τὰς πολεμικῶς τεχγῶς 

33. ἐπὶ ταῖς ϑύραι:] ἴῃ δ} ἴμα εἴ 
Δα] τη 185. 

ἐσέγνως) ΑἸτοτί, ἐσέγνωσαν ἀαῖ. 
εἰς κάλλος] 1. Ε. καλῶς. 

34. ἐσὶ ϑύραις διῆγον] [δος οὐ α 
ἔῃ 6ὰπϊ, 1, ἐκ Ἰ᾿ἰῦτο ἔαο δαάάιάϊε Βτο- 
Περ5. ᾿ 

ἀρίστην ἄσκησιν] Οὐεἰξ, ἀρετὴν, γαΪ- 
ξΞαῖὰ ἴῃ τῆδτρ. 

3.5. ἐφέπεσθα } τὰ οππὶ ΑἸά. πε}, 
εἰ ΑἸῖ, Ζεὰπε ῥτοὸ ἕσεσθαι. 

αὕτη) τὰ ουὐπὶ δῖερῇ. εις, 1. 
Ἀ. Ὡς Ομ, αὐτά. 

36. ἐγκράτειαν] ἴῃ Ουεϊ, εἴ ἐσι- 
κράτησιν, ναἸραᾶῖα ἰπ τηδῖρίηε: (δ- 
ΤΑΘΓΑΓῸ5 τορὸς ἐχκράπειον εχ Βυάεηῆ 
Ροΐαιϊς: ἐγκράτειαν δὲ καὶ τσρὸς τοόνους 

καὶ ψύχη καὶ ϑάλπη καὶ τυρὸς λιμὸν 

ΑἸτογῖ, νετὰηὶ ἐγκράτειαν τῷρὸς λιμὸν 
καὶ δίννος ἔαττειι εαυϊάθπ), πη ἰϊδπλ 
σηρὸς τρόνους καὶ ψύχη; {εἀ ροζίι5 καὶ 
φὸ τοόνους (στ Ὀδηἄτῃ σαοπίδο. 

37. τοερὶ ἑαυτὸν} (με! ῇ, τσερὶ αὐσόν," 
ΑἸἰτοιῆη τοώντοω; τοὺς τοεφὶ ἔκυτὸν 
ἀδᾶῖ. 

με ἢ 
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Ν ᾽ 7 3 «' 
38 καὶ τὰς μελέτας. Καὶ γὰρ ἐπὶ θήραν τοὺς μὲν ἄλλου 

Ἐὰν Ν » Ὅ ὦ "» “"ν ἊΝ Ν 
ἐξήγεν, ὁπότε μή μένειν ὠνωγ Κη τις. εἴη" αὐτὸς δὲ καὶ 
δ δ. τ “͵, “2 Ε "ἢ Ἂς τον Ὁ δοί ᾿ 

οΟποτε ὠγουγκή εἰῆ. Οἱκοι ἐϑήρω τῶ ὃν τοῖς σιαρῶ ξισοις 

9 ͵΄ Ψ ἢ ἂν "7 ᾿ 3. Ν ἰδ ἜΝ ὡς 
ἡρίω τρεφομενω καὶ οὐτε αὑτὸς ποτέ, πριν ἰόρωσῶι!, 
"“" δ΄ δ 2 ., 7 7 -“ βὉς 

δέπενον ἤρειτο, οὔτε Ἱπποῖς ὠγυμνάστοις σῖτον ἐνέβαλλε" 
7 Χ ἂν ΕῚ ᾿ Ἂν 7 »- Ἂ « 

᾿συμπαρεκάλει δὲ καὶ εἰς ταύτην τὴν ϑήραν τοὺς περὶ αὖ- 
Ἂ ἢ , -» ΄ς Υ πρῖς τ ; 

οϑοτον σκχηπτούχρυς. Τοιίγάρουν πολὺ μὲν αὑτὸς διέφερεν 
2 »“ »-. »“ο 9) ἝΝ ΧΝ ς » -“ ὩΝ 

ἐν πᾶσι τοις κωλοὶς ἔργοις, πολὺ δὲ οἱ περὶ ἐκεῖνον, διὰ 
» 

Ἁ “ ΄ 7 Ἁ ἊΝ . ΩΝ 

τὴν ἀεὶ μελέτην. Παράδειγμιω μὲν δὴ τοιόνδε ἑαυτὸν 
7 Ν Ν ᾿ ἊΣ "7 “ Ὁ τωρείχετο. ἹΙρὸς δὲ τούτῴ, καὶ τῶν ἄλλων οὕστινως 

͵) δ ᾿. Ν ΄, Ἄ νυν ὦ 
μώλιστω ὁρωή τῶ κωλῶ διώκοντας, τούτους κωὶι δώροις 

᾿ς 9 »“ “ἤ ἡ“ »-“"ρκῬ ᾿ ν᾿ 

καὶ ἀρχαώὶς καὶ ἕδραις. καὶ πάσαις τιμαίς εγέρωιρεν" 
.“ Ἂς »-᾿ Ρ] Ἰ. [7 Φ 

ὥστε τυολλὴν τῶσι φιλοτιμίαν ἐνέβωλλεν, πὼς ἑκάστος 
φ 57 ,» ͵7 

ὁτι ὠρίστος ζ)ανήσοιτο Κύρω. 

410 
»“ν Ἃ “ 7 -“ « ΠῚ 7 ν 

Καταμωϑ εἶν δὲ τοῦ Κύρου δοκοῦμεν, ὡς οὐ τούτω μόνῳ 
ϑαῦπὶ εἴ .., Ἶ } 
ἀτηϊοοταπὶ ἐνόμιζε χρῆναι τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀρχομένων διαφέρειν, 
συϊτα πὶ ἢᾶὰ-ὸὦ»ν ΄΄ ᾿ ΑΒδῚ ον, , 2 Ἕ ἃς ν᾽ Υ̓ 

δίτιτηψας τῷ βελτίονας αὐτῶν εἰναι, ἀλλὼ καὶ καταγοητεύειν ὠετο 
δὰ Γρ᾽επάο- κν 3 Ζ 

τετὴ ἰπῆι- χθήναι αυτους. 
; ἴω ε Ν - 2 

Στολήν τε γοῦν εἴλετο τὴν Μηδικὴν αὐ- 
ταῖς. ΄ -“ Ἀ Ὺ ἴφςς Ἃ » ἷ ᾽ δὰ 

τός τε Φφορέίν, καὶ τοὺς κοινωνας ταύτην ἔπεισεν ενόύε- 
“ " ἃ ἐδ Ἃ ΟἿ Ὑ " 7 2 "“ 

σϑαι" αὕτη γῶρ αὐτῶ συγκρύπτειν ἐδόκει, εἴ τίς τι ἐν τω 
͵΄ ᾽ ΝΥ 37 ͵, ' » 

σώματι ἐνδεὲς ἔχοι, καὶ καλλίστους καὶ μεγίστους ἐπι- 
" “᾿ς “ Ἂς Ἂς « ͵7 

41 δεικνύνωι τοὺς Φορουντας. Καὶ γαρ τὰ ὑποδήματα τοι- 
΄οῸὦ΄ »} » “Ψ ῃ -ἷὋ ᾽ Ψ «ε 

αὐτῶ ἔχουσιν, ἕν οἰς μωλιστῶ λωθεῖν ἐστι καὶ ὑποτι- 
ἰ(ϑ Ὁ ΄ «Ψ » “Ἵ͵ ωἡ ΕΝ ᾽ “ 

“μένους τι, ὥστε δοκεῖν μείζους ειγῶ!, ἢ εἰσι. 

28, ϑήραν)] Οσυε]ῇ, Θήρας. 
μένειν) οἴκφ, δἀάϊξ πηγᾶτροὸ ϑιςρἢς 

οαπὶ ΑἸτοτγῆμο : τεέϊε, ραῖο. 
καὶ ὁπότε) ΟμΕΙΕ. καὶ οπλὶ τς, 
τοιρὶ αὑτὸν] ΑἸτοτΕέ, τσερὶ ἑαυτὸν ἨΔ- 

Ὅεϊ. 
30. τοιόνδε] ΑἸτοτῇ, σοιοῦτον ἀδῖ. 
σούτους καὶ] ΑἸτοτῖ, σούτοις καὶ ἴη- 

ἐρίε. 
ὅτι ἔξρισπο:}) Ἐχ Ἰίδγο Βτοάδει εἰ ΑἹ- 

τοτῇ, στ δἀ]αηχὶ. 
Φανήσοι 9] (ες, φανείη, αυοὰ 16. 

σερὶτ Ζευης. Οοηξεγ 8. 43. εἴ [ἀρτὰ το. 
40. τούτῳ μόνῳ ἐνόμιζε) ΑἸϊογβηαβ 

Ἰῦετγ σοῦσο μεόνον ἐνόῤεεσε, 
αὐτοὺς) ΘοΙ]Π σοὶ σοὺς ἀρχομένους. 
Μηδικὴν] Τάεπι τεϊξαίαγ Ηετοάοιας 

ἰ.. 135. 5ἴχα 0 χὶ. ρᾶ- 797. Οἵ. Απὶ- 
τηϊδτὶ ΧΧῆ!. ὅ. 

αὕπη) [τὰ ῥτοὸ αὐτὴ οσὰτὰ Ουεϊῇ, εἰ 
ῬΒΠΠΕΙΡΠΟ Ζεαπα. ἀεϊπάε συγκρύστειν 
σε ἰδόκει ΑἸτοτί, 

41. λαϑε}) ΑἸἰτοτῆ, λανϑάνειν πᾶ- 
Ῥεῖ, 

χα.» ὦ. 2 

Καὶ 

.»- 
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ὑποχρίεσϑαι δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς προσίετο," ὡς εὐρῷϑ αλ- 

μότεροι ζαΐνοιντο, ἢ εἰσί: καὶ ἐντρίβεσϑαι, ὡς εὐχροώτε- 

ροι ὁρῶντο, ἥ πεφύκασιν. ᾿Εμελέτησε δὲ καὶ ὡς μηδὲ 42 

τοτύοντες, μηδὲ ἀπομυττόμενοι φανεροὶ εἶεν' μῆδὲ με- 

ταστρεφόμενοι ἐπὶ Θέων μηδενὸς, ὡς οὐδὲν ϑαυμάζον- 
ὶ 7, Ν -“ "7 , Ν Ν 

τες. Πώντα δὲ ταῦτω ὠετο Φρνν τι εἰς τὸ δυσκωτω- 

Φρονητοτέρους φαίνεσιδαι τοῖς ἀρχομένοις. 

Οὺς μὲν δὴ ὦ οὐ ὥετο χρήναι δι’ ἑαυτοῦ, οὕτω κατε- 43 

σκεύασε καὶ μελέτη καὶ τῷ σεμνῶς τυροεστανονι αὐτῶν" πἰρΊρῆωςι 

"οὺς δὶ αὖ κατεσκεύαζεν εἰς τὸ δουλεύειν, τούτους οὔτε ἀν τες Δ Ὁ 

μελετῶν τῶν ἐλευϑερίων πόνων οὐδένα μάββι: οὔτε ἴα εὐ αν, 

ὑπλώ κεκτῆσιαι αὐ μῤο ἐπεμελεῖτο δὶ, ὅπως μῆτε ΕΠ  μυδ 
τάτίοπε τὲ- 

ἄσιτοι μήτε ἄποτοί τῦοτε ἔσοιντο ἐλευϑερίων ἕ ἐνέκὼ μέελε-- τρονῖι. 
Ν ς 3 7 Ν ως ε 

τημάτων. Καὶ γῶρ ὁπότων ελαύνοιεν τὸ Θηρία τοις ιπ- 44 
»" Ε Ἂς 7) Ζ -“» ᾽ ΄ Ψ 

πεῦσιν εἰς τὰ πεδίω, φέρεσϑα;, σίιτον εἰς ϑήραν τούτοις 
» “΄. “ ΑΕ ΄ 2 ἐ Ν ς 7 ον γέ 

ἐπέτρεπε, τῶν δὲ ἐλευϑ᾽ ἔρων οὐδενί καὶ ὁπότε τυορείω εἰή, 

Καὶ 
ς Ζ Ν᾽ ὑπ »ἷ ἀρ Ὗς ᾽ ᾿ς ν᾽) 3 δὼ 7 

ὁπότε δὲ ὡρῶν εἰή ὠρίστου, ὠνέμενεν αὐτοὺς, ἔστ΄ ὧν φα- 

ὙΡᾺ 3 Ἂς ν-  Σια “ ἊΝ ξ 4 

γεν αὑτοὺς τῦρος τὰ ὕδατα, ὥσπερ τῶ ὑποζύγια. 

ψ ς Ν “ - “ἢ ὅν -“ὔἤ 

γοιέν τί, ὡς μὴ βουλιμιῳεν᾽ ὥστε καὶ οὗτοι αὐτὸν, ὥσπερ 
ς ν᾽" »΄ 5 “ « 3 “ . »" .« 

οι ὥριστοι, πατερῶ εκώλουν, ὁτί ἐπεμέλετο αὐτῶν, ὁσπὼς 
ΕῚ Ες 5 ΕῚ ᾽ Ὁ ᾿ 

ἀνωμφιλόγως ἀεὶ ἀνδρώποδω διωτελοῖεν. 

Τῇ μὲν δὴ ὅλη Περσῶν ἀρχῆ οὕτω τὴν ἀσφάλειαν 45 

ὑσοχρίεσϑαι --- ἐνσρίβεσϑα.) Ὑιάε 1. 

3;.2 
43. τυτύοντες} ΟΕ, ἴαρτα ἱ. 2, τό. 
43. μελέτη καὶ τῷ] Βυάεηῇϑ ᾿ἰδὲσ 

μεμελέτηκε, ταῖς. ΑἸτοτ, μελέτη καὶ 
σεμνῶς πο. ἑαυτῶν---κωτεσπκεύασεν. 

τούτους οὔτε) Ουε!ῖ, οὐδέ, ἀεϊπάε 
οὔθ᾽ ὕσλα ΑἸτοτῇ, 

μήτε ἄσιτοι) Ἰἴὰ ὑτὸ μήποτε ἄσ. εχ 
ῬΏΠΕΙΡΠο, Βοάϊ!. Ουεὶῇ, οαπὶ Ημαι- 
ΟὨϊηΐ, Ζευπα. μὴ ἄσιτοι πνῖν ἄποτοι 
ΑἸτοτῇ, 
44: ὁπόταν] ΑἸιοτῇ, ὁπότε---εἰς τὴν 

ϑήραν. 
πρὸς τὰ ὕδατα] εἰς «ὰ ὑὰὸ. ΟΕ, 

ἀεϊηαςε καὶ ὁπότε ὥρω εἴη οτῊ ΠΟ δὲ ΑἸ- 
τοτί, 

ἔστ᾽ ἄν φάγοιέν τι] ἔστε ἐμφάγοιέν σι 
Ουεὶῇ. φαᾶπὶ ἰ(οτὶρίαταπὶ ρτϑθίεγο. 
Ἰάεη νεγθαπὶ οὑπὶ σεἰετγίαιὶ5 ποίᾷ 
ΔαΠΙΌει Τἄρτα νἱ]. 1,1. Η, στοᾷ ἷν. 
5. 8. ΑΩΔΟι ἵν, 5. Ἐπ νὰν Ὅ,. 7: 

τοατέρα)] Τεβαῖαγ Ἡετγοάοιυς ἱ. 89, 
ϑεφαξηῖία {πη δΧ Ἰυάδίοῖο Χοπο- 
ΡὨοητὶς. πο ῬοπΆγατα Ἰπιογργεῖβῃς 
ἄδ. 

Ἡἢ42 
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͵ ε “ δ τὴ ᾿ αὐ νι » 

Ῥτποῖρεϑ8 κατεσκεύαζεν. Ἑαυτω δὲ ΟΤ, μὲν οὐχ, ὑπὸ τῶν κατῶ- 
ὩὯΕ αυϊά ὯΟ- τ ͵7 ΕΝ »ο"ν ᾿ ΄ὋὋὥ"νψ δ 7 γε δ 

ΨΔΓῸ ΠῚ Γα- στραζεντων κίνδυνος εἰἥ τω ἐἰν τι, ἰσχυρῶς ἐγ άῤῥει" δίωϊ 
ΤΆΤΩ τὴ 0}}-  ς ΦΡΆΣ εἾν Ὁ “ πο σις ὌὉ: ͵ 
τεηίυτ, 6 6- γαθ ἀνώλκιδως γειτο εἰγῶι αὠὑτους, καὶ ἀσυντωΐκτους 
ΟΙἵ ἃπλοῖα υ εἰ ᾿ ᾿ ΄ ΝΗ ͵ ἧς ΜΡΗΜΕΕΟ 
εἰνίααι, οντῶς εωρώ, Κωὶ τῦρος τούτοις οὐδὲ ἐπλησίαζε τούτων οὐ- 
αυέπι δὴ Ἄπι παν  Υ τι “7 « ΄ ἿΝ δὲ 7 

᾿ἢθ] 46όεὶς αὐτῷ οὐτεὲ γυκτὸς οὔτε ἡμέρας. Ους δὲ κρατίστους 
σοποϊ αν τι τας Ν της ΄ Ἰνες ͵, " «“ 
τὰ, αὐ τοὰ- ΤΕ ἥγειτο, καὶ ὠπλισμενους καὶ ἀϑρόους οντῶς εωρᾶ, 
Εἰς. ΠΩ], Δεν Πη Ὰς ν -.ν "Δ ἢ ἧς ς ᾿ " Ν δι 
αυδπὶ ἱπίες ώι τοὺς μὲν αὑτῶν ἡδει ἱππέων ἡγεμύνως οντῶς, τοὺς 9ὲ, 
ες εἤξης ἃ- ᾿ν Ἂς Χ δὴ Σ ἰδῸ Ν . ἿΡ᾿ Ε 7] 

τίει ς εἰ Ἰὰ πεζῶν: «πολλοὺς δὲ αὐτῶν καὶ Φρονημώτώ εχοντῶς ἦσϑά- 
αἱάετη ἢΪ ἡ εον μὲ δ᾽, 9. " ἘΠ 8 , τ ον 

ὑϊὰς απ γΈτο, ὡς ἱκανοὺς ὄντας ὥρχειν' καὶ τὸς φύλαξι δὲ αὐ- 
Ὅυς : Ὁ τ ὴῊἢὉ 7 ᾽ 7 3. ἼΔΝ ν Ψὕ ἣν. 

τοῦ οὗτοι; μάλιστω ἐπλησίαζον, καὶ αὐτῷ δὲ Κύρῳ τούτων 
᾿Ν ᾿ ΓΦ Α, ΕΓ ἊΣ ὦ ν ε -“ 

τοολλοὶ ττολλώκις συνεμίγνυσαν' (ἀνάγκη Ὑὰρ ἥν, ὅτι 
Ν φ 5» Ἀερ τ ΝΣ εἰ αι 7 5 Ν 7 δὶ 

δέοι χρησϑαι ἐμελλεν αὐτοῖς) ὑπὸ τουτῶν οὖν καὶ κίινου- 
ΚΙ ΓΝ," ͵7] ,ὋὉ »Ἶ ᾿ς ͵ 

νος ἥν αὐτὸν μάλιστω παϑεῖν τι κατὼ τιολλοὺφς τρόπους. 
Ὁ τ “ δ 5»,..»-“ ἊΝ Ἄν ὦν ἐ 3 ψ'. 

47 Σκοπῶν οὖν, ὅπως ὧν αὐτῷ καὶ τὼ ἀπὸ τούτων ἀκίνδυναᾳ 
΄ Ν Χ ὃ 75 ΓΝ τ ΘΚ Ὁ Ὁ ς Ω 

γένοιτο, τὸ μὲν περιελέσϑ αι αὐτῶν τῷ ὁπλὼ καὶ ὠπο- 
Ψ "» ΕἸ Ψ' » ε 7 

λέμους ποιήσω!, οπεδοκίμωσε, καὶ ἄδικον ἡγούμενος, 
;, " ΠῚ ἱν ὁ “Ἢ Ν 5. Ν΄ 

καὶ κατώλυσιν τῆς ὠρχής τοῦτο νομίζων" τὸ δ᾽ αὖ μῆ 
3 Ἂν Ν Ν ἣ » ν . [ 

προσίεσθαι αὐτοὺς, καὶ τὸ ὠπιστοῦντω ζϑανερὸν εἰναι, ὠρ- 
Ἂς « 7 ", « Ἢ " Δ 7 2} 

48 χὴν ἡγήσατο πολέμου" ἕν δ᾽ ἀντὶ ττάντων τούτων ἔγνω 
7 “ Ι΄ Ν « Ὥς. 9 7] 7 

καὶ κράτιστον εἰνωί πρὸς τήν αὑτου ἀσφώλειαν καὶ κἀλ- 

45. κατεσκεύαζεν} ΑἸτοτῖ. κατεσκεύς- ὅτι καὶ χο. εἴ τι καὶ Βοά]. ας," 
ασεν ὨΔΌεῖ, ἵςξὰ ἴῃ Ουεϊξ, οοτγεξζαπι, ὅτ, γε χοῆ- 

ἑαυτῶ) ΑἸτοτῖ, αὐτῷ---καὶ γὰρ ἄν 
ἀνάλκιδας εἶναι ἡγεῖτο αὐτοὺς καὶ ἀσυν- 
σάκσους ἑώρα. Οὐ Ὁ ὄντας. 

ἀσυντάκτους) Τρίς ἀείησερβ. ἰηϊεγ- 
Ῥιοίαϊασ ὡπλισμένους καὶ ὠϑρόους ὃν- 
τας. 

46. κρατίσσους τε} ΑἸτοτῆ, σε οπηἱ- 
τιῖ, : 

καὶ τοὺς μὰν) Δῃηδοοϊαματῃ εἴ ; 
ἀςῦεθαι ἔεηὰὶ καὶ ὧν σοὺ; μὲν ἤδει---- 
πολλοὺς δὲ καὶτ-- καὶ οἱ τοῖς φύλαξιν 

αὐτοῦ εἴς. 

δὲ αὐτοῦ οὗφοι] ΑἸτοτῇ, δ᾽ αὐτοῦ οὗτοι 
ἄρ. 
αὐτῷ δὲ Κύρῳ] τῷ Κύρῳ εχ Οὐε Ὁ, 

Ζευης, συπὶ αυ0 ἔδοϊς ΑἸτοτῇ, 

σαι Βυάοηῇβ, εἴ σι κεχοῆσϑοι ἔμμε- 
λῶς ΒΟΑ]. κεχρῆσθαι εἰἰαπὶ Εἀά. ἃπ- 
τα. ΜΙΠΪ εἰ σι καὶ ρίδοει. 

αὐτὸν μάλιστα παϑεῖν τι κατὰ) ΛΙ- 
τογῖ, αὐτῷ μάλιστα τουλλοὺς πτρόσους 

τοἸ 45. Ομ 15. ἀεϊηάς Σ κόστεῖν ὅπως 
Ἰάδτη ᾿ἰθοτγ, ; 

47. ἀπὸ σούσων] Ιητϊ. Τ{. ὑπὸ σούτων. 
γίνοισο} τὰ (σμε]ῖ, Ἰθογ (αὐτί) ῖς: 

οἵ ΑἸεοιῖ, ρῥτοὸ γένοιντο. 

τοεριελέσϑϑαι) Μᾶτρο ϑίερῃ. 1βοποϊ. 
τυαρελέσϑαι, ηαοὰ ε ἴῃ ΑἸἰτοτῇ. 

ἀρχῆς τοῦτο.) ΟΕ, εἰ ΑἸτοτγῆ, σαύς- 
την. 

ττολίμου) ἀντὶ τοολ. Οὐ], 
438. αὑτοῦ ἀσῷ.} Ουε!ῖ, αὐτοῦ υιἱ 
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. 7 ἢ »" ὃς ὧ ε ἴω » 

λίστον, εἰ δύνωϊτο ποιήσω! τοὺς κρωτιστοὺς εὠυτῶ μῶώλλον 
, Ν ΕῚ 7 ἡ » '- »Σ΄7’ »ἙΣἊ 

Φίλους ἡ ὠλλήλοις. Ὡς οὖν επὶ τὸ φιλέσϑαι δοκεῖ 
« "»Οὃ- » »"εο- "»»-Ὁ-Ὃ᾿Σ- 7ὔ 

ἡμῖν ελϑεέϊν, τοῦτο πειρασόμενω διηγήσωσϑαι. 

ΟᾺΑΡ. 1]. 

Ν Ἂς ἊΝ Ν » »-Ὁ 7 

ΠΡΩ͂ΤΟΝ μεν γὰρ διὼ παντὸς ἀεὶ τοῦ χρόνου Φιλαν-- 4) ταυεῖς 
͵ Ἂν ΠΕ » Δ ,ὕ » 7 . 1005 ἀε [8 

ϑρωπίαν τῆς ψυχῆς ὡς ἠδύνατο μώλιστα ἐνεφάνιζεν ἀπ μὴ Ὁ: 
« 7 “ 5 διὰ ξ, “ Ν ἡδρυ κεῖσαι, 
ἡγούμενος, ὥσπερ οὐ ῥώθιόν ἐστι Φιλεῖν τοὺς μισεῖν δ6- 

-- » » κ»-σ “ὦ ͵ὕ «7 »,» ᾿ 

κοῦντάς, οὐδ᾽ εὐνοέὶν τοῖς κακονόοις, οὕτω καὶ τοὺς γνω- 
᾿ 2 ᾿ ς »Ὃο ᾽ “ 3 δ Ἂ 

σϑέντας, ὡς Φιλοῦσι καὶ εὐνοοῦσιν, οὐκ ὧν δύνασθαι 
᾿ “ ἘὺΝΨ »“ὦ, τω ς ΄ ε Ἶ 

μίσεισθωι ὑπὸ τῶν φιλέσϑαι ἡγουμένων. Ἕως μέν 

οὖν χρήμωσιν ἀδυνωτώτερος ἥν εὐεργετέϊν, τῷ τε ταρονοεὶν 
ν»ν 7 2 »ὝἪ φὰς ὕ Α 

τῶν συνόντων, καὶ τω τροπονεῖν, καὶ τῷ συνηδόμενος μὲν 
ὠὰ ἢ »"Ὕ ᾽ οὖ Ν ν᾿ » τσ ννγβῦ,.) 

ἐπὶ τοὺς ὠγωϑοῖς φανερὸς εἴνωι, συνωχϑόμενος δὲ ἐπὶ 
"ε » 7 3 ο»“, Ἂς , 2 ἔ ϑ ις 

τοῖς κακοῖς, τούτοις ἐπείρωτο τήν Φιλίαν Θηρεύειν ἐπειδὴ 
Ἐπ, Ἢ 4 ὦ ε ͵ Ν . -“ Ὁ ν 

δὲ ἐγένετο αὐτῷ, ὥστε χρήμασιν εὐεργετειν, δοκέι ἡμὶν 
"»“ε" »" Ν ς 5 »» 5 Ψ» ᾿ 5 

γνώνωι, τρωτον μέν, ὡς εὐεργέτημω ἀνϑιρώποις πρὸς ὠλ.-- 
7 . Ἢ ΕῚ Ν τ χ » εὐ, 7 δ 

λήλους οὐδέν ἐστιν ὠπὸ τῆς αὐτῆς δωπάνης ἐπιχωριτώτε- 
Ἂ ᾿ Χ Ὁ ἣν ἵ -“ ᾽ «“ ὅτ 

ρὸν, ἡ σίτων καὶ τῦοτῶν μετάδοσις. Τοῦτο δι, οὕτω γομί- 3 
“Ὁ ᾿ Ω Ν ς Ὁ 7 μιν 

σῶς, τρῶτον μὲν [ἐπὶ] τὴν αὑτοῦ τρώπεζαν συνέτωξεν, 
:, “ τδ, 4 "»" δ .“ ᾽ 

ὅπως, οἷς αὐτὸς σίτοῖτο σίτοις, τούτοις Ὁὁμοίὼ ἀεὶ παρα- 
ΓΆνου,. ε Ἂ ν ἡ ΠῚ ΄, «“ ἊΝ 

τίϑοιτο αὐτῷ, ἱκανὼ πωμπόλλοις ἀνϑ)ρώποις" ὁσώ δὲ 
7 - Ψ Ν “ 3. Ἃς ς 7 

τσαρατεϑ εἴη, ταῦτω πάντα, πλήν οἷς αὐτὸς καὶ οἱ σύγ- 
᾿ ͵7 , (Ἢ 3 ᾿ὰ “ 

δειπνοι χρήσωιντο, διεδίδου οἷς ἀεὶ βούλοιτο τῶν φίλων 

μνήμην ἐνδείκνυσθαι ἢ Φιλοφροσύνην. Διέπεμπε δὲ καὶ 

Ἑάά. νείετες, ἑαυτοῦ ἀδάϊς Ζεαπε, αὶ φιλίαν. 
ΑἸτοτῇ. 

φιλεῖσθαι) ΑἸτοτῇ, ΠΙθεσ πιῖγα νᾶτῖε- 
(αίε φείδεσθαι ἡμῖν δοκεῖ. 
εας μὲν γὰρ) ΑἸτοτῇ, μὲν διὰ----ὡς ἐδύ- 

ἀραιδ, δ, χυλιος 
2. τῷ τε---καὶ σῷ} ΑἸτοτῇ, σὸ τορο- 

ὑσεῖν----καὶ πὸ τυροπονεῖν--- )ηφεύειν σὴν 

3. [ἐπὶ] τ᾽ Ἰπυϊ]ετα ΓεοΪαῖ ρτϑ- 
ΡοΠιϊοπεηῖ. ἀεῖπάς δμοία δὴ τσαρατί- 
ὅδοισο. 

διεδίδου οἷς ἀεὶ] 1. ε. ἀεὶ διεδίδου οἷς 
τεέϊε πποηδηῖα εκε ; [τὰ ΠΟη ΟΡῈ5 
εἴ ἄν τεροῆθεσε εχ Ουεϊξ, απ Ζευ- 
Ὠἶΐο. 

Η ἢ 4 
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7 Ἂ 5 , δ." δῦ ὦ κυ ν ο. ͵ “Ἢ δι 
τούτοις, οὺς ἀγωσϑ εἰή, ἡ ἐν φυλακαῖς ἡ εν ϑερωπείωις ἥ 
» ε κ᾿ ή 5 -“- “ ΕΙ ἂν 

ἐν αἱστισίνουν πράξεσιν" ἐνσημιωινόμενος τοῦτο, ὅτι οὐκ ὧν 
7 Ἁ ΄ . Ἂ ηνθβςς 

4 λωνϑάνοιεν χαρίζεσθαι βουλόμενοι. Ἔτίμα δὲ καὶ τῶν 
᾿ » 57 ΔΝ » ΄ ἐ , ἘΠ ἣν Ν - Ν 

οἰκετων πὸ τῆς τραπέζης ὁπότε τινὰ ἐπαινέσειε" καὶ τὸν 
», Ν "»Ὡ »"» ς »-ο. ΕῚ ἂς Ν ςε Ὁ 7 ᾽ 

ππάντω δὲ σῖτον τῶν οἰκετῶν ἐπὶ τὴν αὑτοῦ τράπεζαν ἐπε- 
͵ 5.2 Ὁ “ο » »΄ ᾿ 

τίϑετο, οἰόμενος, ὠσπέρ καὶ τοῖς κυσὶν, εμυποιέιν. τινώ καὶ 
ων» "7 » Χ ᾿ 7 Ψ, 

τοῦτο εὐνοίων. ἘΠῚ δὲ καὶ ϑεραπεύεσϑ αἱ τινὼ βούλοιτο 
»"Ἥ»Ὰ} 7 ἀν, ον ΄ς 7 5! νυ ωνας 

τῶν ᾧζίλων ὑπὸ πολλῶν, καὶ τούτοις" ἔπεμπεν ἀπὸ τρω- 
Ἂς “" Ν 5, Ὧ ὃν ξὐαν Ψ - Ἂς τς 

πέζης᾽ καὶ νὺν γὼρ ἔτι οἷς ἂν ὁρωσι ττεμπόμενω ὡπὸ τῆς 
΄ Λ 3 7, » , 

βασιλέως τρωπέζης, τουτους τῦαντες μαώλλον Θεραπεύ- 
: 7, ὙΒΟΝ 5 Ὁ ὙΣΗΡ τ « ἃς 

ουσι" γομίζοντες αὐτοὺς ἐντίμους εἶνωι, καὶ ἱκανοὺς δὲα- 
νι: ν 7 ὕ) Χ Ἂς 3 7 ΄ 

πράττειν, ἥν τι δέωνται. Ἔτι δὲ καὶ οὐ τούτων μόνον 
-“ "“" 9 “ 5 7 Ν 7 Ν 

ἐνεκώ τῶν εἰρημένων. εὐφραίνει τῶ τπεμπόμενω παρὰ βα- 
΄ 4 δὲ ον ε »“" Ἕ ΄ ἡ 53. τϊ 

σιλέως, ἀλλὰ τῷ ὄντι καὶ ἡδονῇ πολὺ διαφέρει τὰ ἀπὸ 
ἊὉ ΄ “ 5} 

ὅτης βασιλέως τραπέξις. Καὶ τοῦτο μέντοι οὕτως ἔχειν 

᾿ οὐδὲν τι “ αυμαστόν' ὥσπερ γὰρ καὶ ἄλλωι τέχνωι διο.- 

Φερόντως ἐν ταῖς μεγάλαις πόλεσιν ἐξειργασμέναι εἰσὶ, 
ἣν Ν 8... ἡ 7 Ν νος Ν -“Ὗ κου Ύ: 

κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ πιαρὼ βασιλεῖ σίτω πολὺ 
ς ᾽ Ψ Ε] δ ΄ς »“" »“)ἷ 

διαφερόντως ἐκπεπόνηται. Ἔν μὲν γὼρ ταῖς μικραῖς 
ψ «ς 5 “» ᾿ ψ' Ν 5 ν᾽ 

πόλεσιν οἱ αὐτοὶ ποίουσι κλινῆν, ϑύραν, ὥροτρον, τρώπε- 
7 Ο « Ὁ Ἀ 4" Ν Ε » 

ᾧαν' πολλάκις δὶ ὁ αὐτὸς οὗτος καὶ οἰκοδομεῖ, καὶ 
5 ,»" ἈΝ. ΄ .“ ε Ἂς Βι ὃν 3 7 

αγωπο, ἥν καὶ οὑτως ἐκώνοὺς αὐτὸν τρεῷειν ἐργοδότας 

οἷς ἀγασϑείν} Οαεϊ, οἷς, ααοά τα- 
εορῖτ Ζευηε. 

αἱσσισινοῦν)] Ψεῖι. ΕΑ44. σαῖς σισινοῦν. 
ϑίερῃ. ἄλλωις τισὶ οσαπὶ ΠἰΌτο (ἀπιε- 
τα εἴ ΑἸτοτέ. Νοῆταπι εξ ἴῃ ᾿ἰΌτο 
Βαυάροὶ, ΡΒ] εΙρῃι, Βοά!. (πο. 

οὐκ ἄν] Ηοο νυ]βάῖο οὐχὶ ἐχ ΒοήΪ. 
εὐ πο], Ρτγθῖίαλε Ζ. 

λανϑάνοιεν----βουλόμενοι] Βτοάτγοι 11- 

Ὁτὶ λανϑάνοι----βουλόμοεενος, Πα απ Ἰεέϊ]ο- 
ΠΕ ΠῚ ἈΓΓΙΡΕΪ ΒΓΕ ρΡῃδηα5. 

4- κυσὶν) τὰ ΑἸά, ΠΌεγ Βτοάθοι, 
ῬΒΠΠΕΙΡΪ, Βοάϊ. (σπ6 1. τε αὶ Π τὶ 
-σαισίν. ΑἸιτοτί. νετθὰ καὶ τοῖς κυσὶν-τε- 
“γερασεύςσαγαι ογαῖῆι, 

σινα βούλοιτο) ϑίερ παπὰς τινὰς ΟὉ 

Γ᾿ εἢ5 τούτοις ἀεαάϊς, ΑἸτοτ, βούλοιτό 
σινας ἀαῖ. 

μᾶλλον θεραπεύουσι) Ἐχ Ουε!ῇ, οΥ- 
ἀἄϊποτη πιυταν Ζευπε. 

ἕνεκα σῶν εἰρημένων) ΑἸζοτῇ, σῶν εἰ- 
ρημένων ἕνεκα ἀαῖ, ἀείτιάε τσάνυ διαφέ- 
5. 

ὲ - ἄφοπρο"] ὕννιν, ἄροτρον Βυϊεηῆς 
᾿ἰδετ οὐ ο τράπεζαν. Αἰτοτῇ. Ἰοσατα 
Ρτ πὶ ϑύραν ἄδι. 

οἰκοδομεῖ) (Ουε], οἰκονοροεῖ, νοτοὸ ΤῈ- 
Ῥία. στιρίο. ἀεῖπάς λαμβάνει, ΑἸτοτί, 
ῬΡοῖοᾶ ἅπαντα καλῶς. 
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» ΒΥ, τ᾽ Ἂς ΄ 3) 

λωμβάνη" ἀδύνωτον οὖν πολλὰ τεχνώμενον ἄνθρωπον 
7 : “Ἢ »“΄ 3 Ν -ο 7 ᾿ διὰ 

πάντα κωλῶς ποιέῖν. ἐν δὲ ταῖς μεγώλωις πόλεσι, διῶ 
Ν Ἂς δ Σ »- » -“ Ν ) αν. αὶ 

τὸ πολλοὺς ἑκάστου δεισϑαι, ὠρκει καὶ μιὼ ἑκάστῳ 
΄ » ΝΝ » ν ᾿ Χ "ΝΡ { 7 

τέχνη εἰς τὸ τρέφεσθαι" πολλάκις δὲ οὐδ᾽ ὅλη μία" 
» ε 7 “ ς Ν , » ε ᾿Ὶ » 

ἀλλ᾽ ὑποδήμιωτω ποιέϊ ὁ μὲν ἀνδρέίω, ὁ δὲ γυνωικέϊα" 
Ω δ Ὁ; ἘΣ  ΦΡΙ δι « Ν Ὁ Ψ “« 

ἔστι δὲ ἔνϑα καὶ ὑποδήματα ὁ μὲν νευρορωῴων μόνον τρε- 
« λ ͵), - Χ “Ὁ ἊΨ ΄ ε ἐν 

ᾧεται, ὁ δὲ σχίζων ὁ δὲ χιτῶνας μόνον συντεμνων, ὃ δὲ 
ἴ 7 ιν »" 5 ᾿ς -“- «ἷν 

γε τούτων οὐδὲν ποιῶν, ἀλλὼ συντιθεὶς ταῦτα. ᾿Ανάγκη 
5 Ἂς ᾽ 7 7 "} ων Ἀ 

οὖν, τὸν ἐν βρωχυτάτῳ διατρίίθοντω ἔργω, τοῦτον καὶ 
"7 7, » - τιν δ Ν Ν - 
ἀρίιστῶ διηνωγκώσϑαι τοῦτο ποιεῖν. Τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο δ 

΄ ᾿ 5 Ἂς Ὲ ν᾽ ε » 

πέπονθε καὶ τὼ ὠμῷὲὶ τὴν δίαιταν. 9 μν- γὰρ ὁ αυ-᾿ 

τὸς κλίνην στρώννυσι, τράπεζαν ἌΡΡΝΝ μάττει, ὄψα 

ἄλλοτε ἀλλόϊα, περι ἀνάγκη; οἴμωι, γα, ὡς ἂν ἕκα-: 

στον προχωρῇ, οὕτως ἔχειν ὅπου δὲ ἱκανὸν ἔργον ἐνὶ ἕψειν 
Δ "» Σ -“ 27 δ; 5 νὴ “ »ἷ 5» "“, 

κρεῶ, ὥλλω ὄπτῶν, ὥλλω δὲ ἰχϑὺν ἕψειν, Φλλῳ ὀπτῶν, 
57΄ » - Ν Ν ᾿ ᾿ ]Ἶ ῷ 

φλλω ὠρτοὺς ποιεῖν, Χώι μῆδε τούτους παντοδουποὺς, 
ΕῚ ᾿ς ΕῚ »" Ν «ὰ “ [ ! -Ὕ"7 7. ὡ 9 7 

ἀλλώ ὥρκει, ὧν ἐν εἶδος εὐδοκιμοῦν παρώσχη ἀνωγκή, 
3 “Ὁ «“ ᾿, ΝΕ 7 ᾽ ζΖ 

οἰμῶΐϊ, ταυτῷ οὑτῶ ποιουμένω πολυ διαφερόντως ἐξειργά- 
ΣΑΣ] 

σϑαι ἑκαστον. 
-" Χ Ν “ “Ὁ »“Ὃ 

Τὴ μεν δὴ τῶν σίτων ϑεραπείω τοιωῦτῳ ποιῶν πολὺ 7 
᾿ ε ἐ αν. ἢ Ὁ) 4111|5 δος 

Ὡς δὲ καὶ 
« 7] ,ὔ 

ὑπερεββώλετο πώντας. τὸςς ἄλλοις πᾶσι οτηαθαι ἀο- 
7 ἩἢἈ ᾽ ,, ῪῊῸ9Ὸ ΄ῺοὋἋἢὕ΄ω 

ϑεραπεύων σολυ ἐκρώτει, τοῦτο νυν διηγήσομαι" πολὺ 
᾿ς Ὧ5: 

ξοτίο δύνασϑα, [αϊῖ ἀρκεῖ καὶ μία] ΑἸτοτί, ὠρκεῖ ἑκάστῳ 
μία οὐ α σορ] καί. 

ὁ μὲν ἀνδρεῖα) ΔΙτογῖ, ὃ μὲν δὴ ἀν- 
δρεῖα. ποῃ ἱπερῖβ. 
΄ φαῦτα)]) Θυιϊά χετῶνας φτϑοσοίπι, 
ΨΜοϊαϊτης σὰ μέρη ἀΐσετε ὃ ϑῖερμᾶπαβ 
'ἴπ,͵ χιτῶνας Εἴϊδπ| ἀαθϊὰ5 δαῃοῆις. 
(Οὐοποίάετε ῥαππμηι αὐ ἐμηῖσας ἸητεΓρτα- 
ἰαῖὰγ ΝΥ εἸΚο. 

τοῦτον καὶ ἄριστα] ἴπ ἰἴτατα Βαάξη- 
ἤς Οατηεγατὶ8 ἰερεῦαις τοῦτ᾽ ἂν νεὶ 
τούτῳ νεὶ τούτων ἄριστα διενέγκασθαι. 
Αἱ σοῦσον ἄριστα διενέγκασϑαι, ΔἸτοτέ, 
οτῆς νεγὺϊς τοῦτο τσοιεῖν. Οὐ], 
ποιεῖν σοῦτο οτάϊηα ἀϊνετίο Ὠδθεῖ. 
ψεγθαπι διηναγκάσϑαι πες διενέγκα- 

σϑαι [ἀπ τ Ραῖο : 
Οἷτπι Ε]}ὺ5 ἰοσο νεὶ δὴ ἠναγκάσϑαι. 

6. μάταει] Βτοάθοι ᾿ἰῦεσ τσέττει, 
υοά ΑἸτοτί. Ῥοὲ μάστει δΔαά]αηρις 
τοέπτει. ἀεϊηάε ἄλλοτε ἄλλα Ργθθει. 

, τοαφάσχιη], Μαγρο ϑιθρῇ. τσαράσχη- 
σαι εἴ τσαρέ χη. 

ἐξειργάσϑλα.) Βυαάεηῇβ ᾿ἰδοτ ἐξεργά.- 
ζεσθαι. Ῥδιυ]ο απίοραᾶ καὶ ταῦτα οὕσως 
Αἰτοτῖ, (Οετδγατη σοτητηᾶ ΡΟ σποιού- 
(ενώ Ταΐτ}}, π6 φυὶβ οατῃ ΖαἝαηϊο Δο- 
ου[ατῖνοβ ἃ ίο! ατοβ εϊ ρατεῖ, 

7. ὑπερεβώλ 656] σαεῖε, ὑπερεβάλλε- 

το. ἀείηαε τρολὺ γὰρ δὴ διενεγκὼν ΑἘ- 
τοτῖ. 

ΗΠ4 
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"γὰρ διενεγκὼν ἀνθρώπων τῷ πλείστως προσόδους λαμ- 
βώνειν, πολὺ ἔτι πλέον διήνεγκε τῷ πλέστω οἰνθρώπων. 
δωρεῖσθαι. Κατῆρξε μὲν οὖν τούτου Κύρος" διωμένει δὲ᾽ 

8 ἔτι καὶ νῦν τόςς βασιλεῦσιν ἡ πολυδωρία. Τίνι μὲν γὰρ 

Φίλοι πλουσιώτεροι ὄντες ᾧενεροὶ, ἢ Περσῶν βασιλεῖ ; 

Τίς δὲ κοσμῶν κάλλιον φαίνεται στολαῖς τοὺς περὶ αὑ-- 

τὸν, ἢ βασιλεύς; Τίνος δὲ δῶώρω γιγνώσκεται, ὥσπερ 
ἐνίὼ τῶν βασιλέως, 

ψέλλια καὶ δὼ ττοὶ καὶ ἱπῆτοι χρυσοχώλινοι ; ὃ 

οὐ γὰρ δὴ ἔξεστιν ἐκεῖ ταῦτω ἔχειν, ᾧ ὧν μὴ βασιλεὺς 

δῷ. Τίς δὶ ἄλλος λέγεται δώρων μεγέθει ποιεῖν αἱ- 

ρέισϑωι αὐτὸν καὶ ἀντ᾽ ὠδελφῶν καὶ εἰντὶ παίδων; Τίς 

δ᾽ ἄλλος εἐδυνάσϑη εχ ροὺς ὠπέχοντας πολλῶν μηνῶν 

ὁδον τιμωρεῖσίδαι, ἃ ως Περσῶν βασιλεύς ; Τίς δὲ ἄλλος, 

καταστρεψάμενος ἀρχὴν, ὑπὸ τῶν ἀρχομένων πατὴρ 

καλούμενος ἀπέθανεν, ἢ ῃ Κύρος ; .. Τοῦτο δὲ τούνομμω δῆλον 

10 ὅτι εὐεργετοῦντός ἐστι μᾶλλον, ἤ ὠφαιρουμένου. 

μώϑεμεν δὲ, ὡς καὶ τοὺς βασιλέως κωλουμένους ὀῷϑ αλ- 

μοὺς καὶ τὰ βασιλέως ὦτα οὐκ ἄλλως ἐκτήσωτο, ἢ τῷ 

δωρεῖσιϑαί τε καὶ τιμᾶν" τοὺς γᾷ ἀπαγγείλαντας, ὅσα 

ρ αὐτῷ εἴη πεπύσϑαι, μεγάλως εόεργεημ σολ- 

Κατε- 

λοὺς ἐποίησεν ἀνζ)ρώπους καὶ ὠτακουστέιν καὶ κωτοπτεύ- 
ἌΛΛΑ , » , ΄ ͵ 

εἰ εἰν, τί ὧν ὠγγείλαντες ὠφελήσειαν βασιλέω. Ἔκ τού- 

του δὴ καὶ πολλοὶ ἐνομίσθησαν βασιλέως ὀφ αλμοὶ, 

ὃ, κάλλιᾶν} ἘΔὰ. νοΐοτες χάλλι- 9. αὐφὸν] δι. Ἑάά, νδῖϊ, εἰ ΘΕ], 

σαοὸν. ποῆϊγὰπλ ΡΠ ρ5, ϑίορῃ. ἈΑἸΙ αὑτὸν ουπὶ διερῆδπο. ἑαυτὸν Α]- 
Οιε!ϊ. τοτῇ. 

Τίνος δὲ] Βυάοηῆς εἰ ΑἸτοτῖ. ΠΠΌῈΓ μηνῶν) ΡΏΠ]Ε], εἰ πλᾶτρο ϑιΈρῃ. ἧμε- 
τὰ τίνος, ρτοῦδηϊε ϑίθρῃαπο. ρῶν. 

τῶν βασιλέως) Βτοάξοιι5. σοῦ β, τηαᾶ- το. κασεμώϑομεν)] Μὰατροὸ ϑίερῃ. 
ἰεραὶ. ΟΥν Απααῖο ᾿. 2, 22. Οεἴθ κατέμαθον, αυσὰ εΠ ἰη ΑἸτοτίν 

ἄλλως) [τὰ οὰπὶ ϑῖερῃ. Οὐ]. 411] Τα τΩ ΑἸεχαπάεγ ἀε ΕἸξατίβ Ρ. 78. ἢς 
Ῥ. πὰ ἰδυάας: ἢ σῶν ΤΙερσῶν----αίς δὲ 

ποσω ὧν Φ. ἀεὶ ποὺς περὶ αὐτὸν μῶλ λον ὡς 

βα σιλεῦ ἑρντας 5-- γινῶσκπε τῶι μᾶλλον δ᾽ 

τὰ βασιλέως. ΔΙτοΙῖ, ψέλια ἀαϊ. 

ΠΡτΙ ἄλλῳ. 
καποσιτεύειν] σας, διοσσεύειν, Γεὰ 

εοττεΐζα τὰ. ἀοϊηάς ἀπαγγείλωντες Δ]- 
τοτί. : 
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Χ Ἂ. ἐν ἜΞΡΙ κυ 32) “ι Υς οΥ 
τχῶι πολλω ὠτω. Ἐἱὶ δέ τις- οἰετῶϊ, ἐνῶ αἱρετὸν εἰναι 

2 Ν -“» 3 εξ Ψ 3. ἊἝἪ τ 
ὀφϑαλμὸν βασιλεῖ, οὐκ ὀρϑ)ὼς οἴετωι" ὀλίγω Ὑὰρ εἰς γ᾽ 

“ἃ » “’ . ῶ »“Ξ ») .“ ΕἸ -“- 

ὧν ἴδοι καὶ εἷς ὠκούσειε᾽ καὶ τοῖς ἄλλοις ὥσπερ ἀμελεῖν 
Ν ) ΕΝ " « - ἂν Ψ, 

ὧν παραγγελλόμενον εἴη, εἰ ἐνὶ τοῦτο προστετωγμενον εἰη" 
 ἘἘ δὲ Ἀκς δ᾽ ΄ 3 Ν “ “ 

Ζρος δὲ καὶ οντινώ γιγνωσκοιεν ἐφ αλμὸν οντῶ, τουτον 
᾽ ᾿ 2 “ἢ ΡΝ 
Αλλ᾽ οὐχ, οὑτως ἔχει, 

ι ὙΡον 

ὧν εἰδέϊεν ὅτι φυλάττεσθαι δεῖ. 

ὠλλὰ τοῦ φάσκοντος ὠκουσαί τι ἢ ἰδεὶν ἄξιον ἐπιμελείας 

σταντὸς βωσιλεὺς ὠκούει. Οὕτω δὴ πολλὰ μὲν βασι- 

λέως ὦτω πολλοὶ δὲ ὀφϑωλμοὶ νομίζοντωι": καὶ φοβωῦν- 

ται παντώχου λέγειν τὼ μὴ σύμῷορα, βασιλεῖ, ὥσπερ 

αὐτοῦ ὠκούοντος, καὶ ποιεῖν, ὦ μὴ σύμφορω, ὥσπερ αὐ- 

τοῦ παρόντος. Οὔκουν ὅπως μνησϑήνωι ἄν τις ἐτόλμησε 

πρός τινῶ περὶ Κύρου φλαῦρόν τι, ὠλλ᾽ ὡς ἐν ὀφϑαλμοῖς 

πᾶσι καὶ ὠσὶ βασιλέως τοῖς ἀεὶ παροῦσιν οὕτως ἕκω- 

στος διέκειτο. Τοῦ δὲ οὕτω διωκέσϑιαι τοὺς ὠνϑθρώπους 

πρὸς αὐτὸν, ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδ᾽, ὁ τι ὧν τις αἰτιώσωιτο 

μᾶλλον, ἢ ὅτι μεγώλω ἤϑελεν ἀντὶ μικρῶν εὐεργετεῖν. 

Καὶ τὸ μὲν δὴ μεγέϑει δώρων ὑπερβαλέσθαι, πλου- 15 
Οἢ οΠΠπὃ 

καὶ {ε Ὀδσπονο- 
ἜΣ » ; ͵7 " ] [2 7... τῇ ἐπιμελείω τῶν Φίλων βασιλεύοντα περιγίγνεσϑαι, ΤΩΝ 

νοτίας δοὺ5 

ῬΙΘὈοΡΑῖ. 

“ , Ἂς Χ »"» 

σιώτωτον ὄντω, οὐ ϑιαυμαστόν᾽ τὸ δὲ τῇ Θεραπείω 

11. οἴεταιπετοΐεσα ] Τθετ Βυάεηῇς τοῦ δὲ οὕτω) Ἦοος νυϊξαίο. τὸ δὲ οὕπω 
οὺπὶ Αἰτογῆηο εἰ δέ τινες ἄοντο----οἴον-- 

ἯΙ . Σ 

ἕνα αἱρετὸν] Τίοςᾶ [οτὶ ρίογι ΠῚ Ῥοίαϊε 
«Βειοη 5 Ῥ. 126. Οἵ, Ἰηΐτα ν}}. ό, 
16. 

εἷς γ' ἃν} γε εχ Ἔρϑινη ααα!ϊαϊε 
Ζευπα, φιοά δὐάϊ Ἰατὰ νοϊαεγαῖ Βτο- 
ἄδους, εὐ Ὠαῦει ΑἸτοτί. 

τορὸς δὲ] ϑοι]ίσεε σούτοις, ρτθοῖεγαᾶ. 
τσαντὸς)] Βιυάεηῇς ΠΠΌὈῈΓ οὰπὶ ΑἸτοτ- 

ἤπο τσάντως. 
12. τυολλὰ μὲν) ΑἸτοτῇ, τηρπΊῦτα 

{τΆ Πίροηΐε, εἰ Ροβοτίοτε Ἰοοὸ τυολλὰ 
δὲ βασιλέως ὦτα νομίζεται ςοἸἸούαῖ, 

᾿ς τύοιεῖν ὦ μὴ] Νετῦα ἄἀσὸ ροϊτετηᾶ 
ΟΑἸτοτί. ΠΌεγ οπλῆς: νϑγατὴ ἢς εἴ- 
ἴάτη του Π σύμφορα οτηῖτ! ἀεϊσαίξ, 

εχ Ουεῖξ, ργθία] Ζ. [εἰ ἐχετηρ] πὶ 
Ποη Ροίαϊς νειὶ αἰσιᾶσϑαί πινώ τινὸς 

ἢς 7υπηέϊι!. 
οὐκ οἷδ᾽ δ᾽ σι] Μᾷατρο ϑιθρῇ. οὐκ οἷ- 

μαι ὅτι, 4 εἴ Ἰεξῖῖο ΑἸτογβηὶ 11 τί, 
13. Καὶ σὸ] 1τὰ οσὰπὶ ΑἸτοτῆπο ]11- 

το {οτρῆ ρῖὸ καὶ τῶ--οὑπερβάλλειν. 

Ηὰς ἀυοῖέ εἰἰᾶτη Ζοηδτίὰς ὠλλὰ τὸ 
μὲν τεΐετεπβ, εἰ ἀοϊπάς στὸ δὲ τῇ ϑερα- 
πείᾳ αυσᾶτα πο ἀυθϊαν! στὴ δοάσπῃ 
ΑἸτοτῇ, σὸ δὲ σῇ 3ερ. [οτθεγε. ψαϊρο 
τῇ δὲ ϑερωστείᾳ Ἰερίτατ. Βῖερῃ. ὑσερβα- 
λεῖν ἀδάϊς ρῥτορίεσ Γεθ ὴ5. σπεσίγενέ- 
σθαι, αυοα οοηῖτα Ζεαης εχ Οπαεο]ς 
Ζοπϑτδ, ΑἸ]ά. εἰ ΑἸτοτέ, ἴῃ τσεριγίγνε- 
σϑαι ταυϊανίῖ, Εσαϊάετη ὑσερβαλλι-: 

σθαι τ 11. " 
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»" - Ψ» ᾿ »“Ὁ ' ΄ ͵ . τοῦτο ὠξιολογώτερον. ᾿Εκεῖνος τοίνυν λέγεται κατάδηλος 

τῇ ΝῊ δ “ἶ » Ν ῷ γῇ ς νι 
εἴνωι μηδενὶ ὧν οὕτως αἰσχυνθεὶς ἡττώμενος, ὡς Φίλων 

7 Ν ΄ Χ ᾿ δύο ϑ ᾿ [ϑδᾷ. 

14 ϑεραπεία. Καὶ λόγος δὲ αὐτοῦ ἀπομνημονεύεται, ὡς 
ἐϑι 7 9) " ΄ ΕῚ » Ν 

λέγοι, πωρωπλήσιω ἔργω εἶναι νομέως ὠγαϑοὺ καὶ βα- 
΄ ᾽ “Ὁ Υ δ Ξ Ἂν 37 Ἡ ». 

σιλέως ὠγωΐϑοῦ" τόν τε γὰρ νομέω χρήνωι ὥρὼ ἔφη εὐ- 
, ΝΣ - " -»ν Ἃ 

δαίμονω τὼ κτήνη ποιοῦντω, χρήσϑαι αὐτοῖς, (ἣ 
“ 3 ἐς ς 7 ᾽ 

προβάτων εὐδωιμονίων) τόν τε βασιλέω ὡσαύτως εὐδαΐ- 
7 ΟῚ ΄ »ΣὝ)Σ72 Ὁ » »“ 

μονὼς σολειῖς καὶ ὠἀνϑρώπους σοιουντῶ, χρήσϑαι ῶύυτοις. 

"ΔΛ ΟΥ̓ Ν » Ψ; ᾿ ἊΝ τ Ν 

Οὐδὲν οὖν Θαυμαστὸν, εἰπὲρ ταύὐτήν εἰχε τὴν γνωμῆήν, τὸ 
ΕΣ 7 Ε ΄ 

φιλονείκως ἔχειν πάντων ἀνθρώπων ϑερωπείον περιγίγνε- 

σϑαι. 

ι6 Καλὸν δὲ ἐπίδειγμα καὶ τοῦτο λέγεται, Κύρος ἐπιδεὶ- 

ξαὶ ϑανον ὅτε ἐνουθέτει αὐτὸν, ὡς διὼ τὸ πολλὰ διδό- 

νῶΐ πένης ἔσοιτο, ἐ ἐξὸν αὐτῷ ϑησαυροὺς ἌΝ πλείστους 

ἑνί γε ὠνδοὶ ἐν τῷ οἴκω κατωϑέσϑαι' καὶ τὸν Κῦρον. 
λέγεται ἐρέσιγαι" Καὶ πόσα ὧν Ἴδὲ οἴει ἊΜ χρήματα, 

εἶνωι, εἰ συνέλεγον χρυσίον, ὥσπερ σὺ κελεύεις, ἐξ ὅτου ἐν 
“"» Ὁ ΟΝ ἧς δ ων 3 “ 7 ῖ 5" Ἢ 

τῇ ὠρχή εἰμ! ; Καὶ τὸν Ἰζροισον εἰπειν ππολῦν τινῶ ἀριϑ- ᾿ 
Ν -“ Ν “Ὁ Ὑ Ν νἢ πο. 

10 μόν. Καὶ τον Κυρον ὥρὸς τῶυτῶ, Αγε δὲ Φαναι, ὼ 
ἂν 7 "7 Ἀούν τς ,ὕ 7, “ νι 

Κροισε, σύμπεμψν ἀνδρα σὺν Ὕστασπω τούτω, ὁτω σὺ 
͵ 7 ᾿ Ν : 7 " ΕΝ Ἃ 

πιστεύεις μώλιστῶ. Σὺυ δε,  Ὕστασπαω, εζη, ἐλθὼν 
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κατάδηλο:} Βτοάξους σσῶσι κασ. τηᾶ- 
Ἰεθας, φυοά εἐξ πη ΑἸτοτῇ, ᾿ἰθτο. 

14. Καὶ λόγος] (ορυΐϊαπὶ οτηϊτεῖς 
ρετ ΑἸτογῆπαβ. 

ὡς χέγοι] ϑῖοῦ. ὃς λέγει. Οὐσαο]ξ, ὡς 
λέγοι καὶ (εὐ καὶ ραᾳῃδεῖς ποίατατη. 

χρῆναι ἄρα] ἄρα αχ ᾿ἴῦτο Βυπεπῆ, 
ΑἸτοτῖ. ετ ϑιοῦθο δάαϊάϊς Ζ. Ρ͵οὸ 
εὐδαίμονα Ζοπᾶτᾶς εὐτραφῆ αἰχιίτ. 

ἡ δὰ] ΡΏΠΕΙ. δὲ βϑιοῦ. εἰ δή. Ψετθα 
μὔξεν οπηηΐα ἢ δὴ --εὐδαιμεονία (εηαὶ ἀ6- 
Βεῦαπε {δι]τὰ ΡΟΙ᾽ τσοιοῦντα, εἰ ἴοτίε 
(οτἰθεπάα ᾧ δὴ, ψμαίεπις ῥεσογμ Κ6- 
ἤϊοῖίας αϊοϊίεγ. (Οτῖς ρεσοτγαπὰ [6]}- 
Εἰϊα5. ποῦ ἀοπηΐ υἦὰ οἐ ἔγαέξα, οὰ 
ουτᾷ εἴ νιέξϊὰ5 ἀθα πἀαητα ἐρεξϊατατ, 

εἶχε] Τὰ οὰπὶ ϑίερῆ. ῬΠΠ]εΙραϑ ; 
τεϊτααὶ ΠὈτὶ ἔχει. 

Φιλιονείκως ἔχειν] Ιὰ εξ, φιλονικεῖν. 
ϑεά ἀστιαίοσαϊα ογαῖο ἤδοσο τ ϊ ηυ]- 
ἄξει νϊἀδίαγ. 8 απ αὐτὸν δ άϊτατα 
εἴτει. ΑἸτοτγῇ. Πἰθεγ ϑεραπείᾳ «σάντων 
ἀνθρώπων δαῦεῖ. 

15. ἤδη} ΑἸά. οπαϊτεἶς. οἴει ἤδη Α]- 
τοτῇ, 

ὅτου] Ουεϊξ, ὅσου. ἀείηάε σὸν δὲ Κῦ- 
ρον τορὸς ταῦτα ΑἸτοτῇ, 

16. σύμεροψον) Ματρο ϑίερῃ. σὺ 
πέροψον. 

ἔφη, ἐλϑὼν] ΑἸτοτῇ. ἔφατο ἄρα ἐλϑὼν 
πρός. Ζοπατγας τσρὸς Οπιϊῇι. γυϊξο. 
ποεριελϑϑὼν πρός 
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τυρὸς τοὺς Φίλους, λέγε αὐτόϊς, ὅτι δέομωι χρυσίου τρὸς 

πρᾶξίν τινα (καὶ γὰρ τῷ ὄντι τοροσδέομια!) καὶ κέλευε 

τσορίσωι μοι χρή- 
, Ἃ ἣν  ά »υ Ν 

ματα" γρώψαντας δὲ καὶ κατασημηνωμένους δοῦνωι τὴν 

ἐπιστολὴν τῷ Κροίσου ϑεράποντι φέρειν. 

“- ἃς , ὮΣ ἣν Ψ 7 
οαὐὑτους,. ὁποσῶ ὧν ε«καστος δύναιτο, 

ἔλεγε, καὶ γρώψιας καὶ σημηνάμενος, ἐδίδου τῷ στά- 

σπί φέρειν τυρὸς τοὺς Φίλους, τροσενέγρωαφε δὲ τορὸς 

πάντας, καὶ Ὑστάσπων ὡς ᾧίλον αὐτοῦ δέχεσθαι. 

Ἐπεὶ δὲ σεριήλϑε, καὶ ἤνεγκεν ὁ Κροίσου Θεράπων τὼς 

εἐπιστολὼς, ὃ μὲν δὴ Ὑστάσπας εἷπεν' Κυρε βασι- 

λεῦ, καὶ ἐμοὶ ἤδη χρὴ ὡς πλουσίῳ χρήσϑαι πάμ- 

πολλὼ γὰρ ἔχων πάρειμι δώρα, διὼ τὰ σὼ γράμματα. 

Καὶ ὁ Κυρος εἰπεν᾽ Εἷς μὲν τοίνυν καὶ οὗτος ἤδη ϑησαυρὸς 

ἡμῶν, ὦ Κροισε" τοὺς δὲ ὥλλους κωτωϑεῶ, καὶ λόγισαι, 

τόσω ἐστὶν ἕτοιμα χρήματα, ἥν τι δέωμαι χρήσιγαι. 

Λέγεται δὴ λογιζόμενος ὁ Κρόϊσος πολλαπλάσια εὑρεῖν, 

ἢ ἔφη Κύρῳ ὧν εἶνωι ἐν τοῖς ϑησαυροις ἤδη, εἰ συνέλεγεν. 

Ἐπεὶ δὲ τοῦτο φανερὸν ἐγένετο, εἰπεῖν λέγεται ὁ Κῦρος, 

Ὅρας, φάναι, ὦ Κρόϊσε, ὡς εἰσὶ καὶ ἐμοὶ ϑησαυροί ; 

᾿Αλλὼ σὺ μὲν κελεύεις με, τσωρ᾽ ἐμοὶ αὐτοὺς συλλέγον- 

λακαᾶς αὐτοῖς ἐφιστώντα μισιϑοφόρους, τούτοις πιστεύειν" 

β ἐγὼ δὲ, τοὺς Φίλους πλουσίους ποιῶν, τούτους μοι νομίζω 

τω, φϑινεῖσιδαί τε δὲ αὐτοὺς καὶ ΚΝ καὶ, θ5» 

δέομα] Βυάδεηῇς [ἰὈετ εἰ ΠΊΔΤΡΟ 
ϑίερῃ. τυροσδεήσορεαι. ΑἸτοτῇ. τυροσδέ- 
“μαι χρυσίον 

κέλευε] Ἐχ (αῇαϊϊοηπΐς5 ἐκέλευε Εαϊ- 
᾿ το Βτυ!. ἐκέλευσε (ες. 

δὲ καὶ κατωσημηναμένου:} δὲ Οὐ 
7αης. Θπεῖῇ, εἰ ΑἸτουῖ, σοῦτο ῃτὸ καὶ 
Ἰῆπρτγ. (δῆασ!. ποῆγαπι εἰ ἴπ. ΑἸά. 
ῬΒΠ]ΕΙΡΏο, 5ιερῇ. 

17.. ἔλεγε, καὶ] Οὐ χαὶ ΑἸά. 
3 Ὁἱ5 ἡ Ὑστάσπην,---ης Ὠδῦες, Μετ- 
Ῥὰ σαῦτα δὲ ὅσα----φέρειν οὐῆς ΑἸτοσῦ- 

Πηὰ5 ᾿Πθεγ. 

τοροσενέγραφε] [τὰ ουπὶ ΑἸτοτῆηο 11- 
Ὁτο ῥῖὸ ἐνέγραψε [οΥἸΡΗ. 

ὁ μοὲν δ} Ἐχ 1ἰΌτο ΑἸτοΙῆπο μὲν 80- 
οεῇπι. 

γράμματα] 1αηῖ. τράγματα, χαρά 
εχ οσοττεέϊίοης εἰζ ετίατη ἴῃ ΟΕ]. 

18, τόσω ἐστὶν] Ζοπᾶταβ ἐμοὶ ᾿πίετ- 
{ετϊτ. 

Λέγεσαι δλ} ΟΘαεὶ]ξ, λέγεται δέ. ἀεῖπ.- 
ἄε λογισάμενος ΑἸτοτῇ, 

19. σούσοις: τσιστεύειν] Τπιε]Π ρα φό- 

λαξι. ΑἸτοτί, σούφους τσιστεύειν, 

“Ὁ ᾿. ἂν 

Ἕαυτα δὲ, ὁσω 17 

18 
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Ἂς 7 ἘΝ » »“ο“΄]ᾳμἔῳ ρου « Ὁ». ᾿ 

ϑησαυροὺς καὶ Φύλωκῶς ἁμώ ἐμοῦ τε καὶ τῶν ἡμετέρων. 

ὠγωϑῶν τοιστοτέρους εἶνωι, ἢ εἰ ᾧρου οὺς σ᾽ οφό ους᾿ θ 3 Ρ ὃ Μ 6 αὶ 
᾽ Ψ Ν » ἊΝ ΨΦ ΠΑ : Ν ᾿ς κ 

2Ζοεπεστήσαμήν. Καὶ ὠῳλλο δέ σοι ἐρω᾿ εὙῶ Ὑγῶρ, ὦ 
Δ ὰ Ν Ἑ Ν ΄, » Ν ὃς » » ᾽΄ Ἤ 

Κροῖσε, ὃ μὲν οἱ Θεοὶ δόντες εἰς τὰς ψυχὰς τοις ἀνϑρώ-- 
» « »Ξ 7 ὡς Ν 5 ΝΥ. 

ποις ἐποίησων ὁμοίως τῦενήτας τηώντῶς, τούτου μὲν οὐδὲ 
3, ἧς Ἁ ΄ 3 3 ιν ἃ ΜΙ." 

ὥυτος δύνωμιωι περιγενέσ αι, ὡλλ εἰμι ὡπλήστος κώγω,͵ 
““΄ ἐς ΤΟΣ 7ὕ -" 7 ΄ ΄ ἷ 

ν 2ιώσπερ οἱ Φλλοι, χρημωώτων" τῇ δέ γε μέντοι διαφέρειν 
ἵν “"“ἢΑ "»" «ε ς Ἢ ᾿ Ν »"ἢο» “ νῷ 

μοι δοκῶ τῶν πλείστων, ὅτι οἱ μὲν, ἐπειδὼν τῶν ἀρκούν-- 
Ν ΄, τ τ »»ν Δ 

των περίιττῶ κτησωντῶι, τῷ μὲν ὠὐὑτων κατορύττουσι, τῶ 
Ν ΄ ᾿Ἔ Ν ᾽ “Ὁ "». 

δὲ κατασήπουσι, τῷ δὲ ἀριϑμοῦντες καὶ μετροῦντες καὶ 
ς 7 Ἃ Π Ἂς 7] ἣν 

ἰστῶντες καὶ διωψύχοντες καὶ φυλάττοντες τραγμώτα, 
9 -“ 9! ἄγν δ, »-. 2) » , 

ἔχουσι, οὶ ομως, ἐνδὸν ἔχοντες τοσαύτω, οὔτε ἐσθίουσι 
͵ Ν 7 ΄ ᾿ ΕΣ » Ὗ, ἊΝ δι ως ἐν ἐ 

πλείω, ἢ δύνωνται ᾧῴερειν, (θιωῤῥωγ εῖεν γὰρ ἂν) οὐτ ἀμ- 
ν᾿ δ ΄ " τ υαϑς τ [ 

Φιέννυντωι πλείω, ἡ δύνανται φέρειν, (ἀποπνιγεῖεν Ὑῶρ 
ἣν ᾽ ἿΝ ΝΣ ξς υ ἂν »' ὁ 

“ν) φιλῶν, ἡξῶ; τεριττὼ χρημώτῶ τρογμῶώτω εχουσιν. 
᾽ Ν ΩΣ. “Ὁ Ν “ [9 “ὦ δ δ᾽ κὐὰ ΤΩΣ Ν᾿ 

22 Ἐγὼ δὲ ὑπήρετω μὲν τοῖς “τοις, καὶ ορεγόμῶι ει πλείο- 
3 ὃς ς 7 οι ἡ ΝΥ ἿΣ ῪψΝ » »"7»7Ἴ ᾿ 

γων᾿ ἐπειδῶν δὲ κτήησωμῶι, ὦ ὧν ἰϑω περίιττῶ οντῶώ των 
» χὰ μι" ΗΝ Ρ 7 δὼ ᾿ ἰδ ΄ ᾽ -Ὡ ᾿ 

μοι ὠρκουντῶν, τουτοῖς τος τ ἐνδείως τῶν φιλων ἐξωκοῦ-- 
᾽ ; ΝΣ Σ᾽ ᾿ς "7 ᾽ 

μωι, καὶ πλουτίζων καὶ εὐεργέτων ὠνϑιρώπους εὐνοῶν εξ 
" »“» »»" ᾽ Υ "»ο 

ὠὐτῶν κτώμωι καὶ φιλίαν, καὶ εκ τούτων καρπουμαι 
3 Ψ "7, Ν » ͵ » 

ἀσφάλειων καὶ εὐκλειαν ὦ οὔτε κατασήπετωι, οὔτε 
ξ - 7, » Ἂς « "7 . δ 
ὑπερπληρουντω λυμωινέται" ὠὡλλῶ ἡ εὐκλείῶ, ὁσῷ ὧν 

φρουροὺς μισϑοφόφους:) Τῃ [1ΌτΙ5. αυ]- 
Ῥυίάαπιχ ἀεοε αἷς μισϑ. Βιερῃαηα5. 
Μοεάϊασπι νεγθυπι ἢὶς δἀεῆ, Ὁ] δηΐϊδᾶ 
πεν πὶ ἐφιστάντ. 

20. ἄλλο] Ουεϊξ. ἄλλα. ἀεϊηάςε αἱ 
μὲν οἱ ϑεοὶ -το πσάντα; ὁμοίως τσένητας. 
πάντας τσένητας υεϊ. Αἀά δ Βτο- 
ἀξοας κατὰ ἱπιε! δὶ νοϊοθαῖ. Μαὶς. 
Ὀϊοῖῖ Χεπορῆομ Παθεπαϊ σαρ!άϊτα- 
Ψ6 ΠΊ ΠᾶῖαγοΘ ὨΓΊΔ Π 86 ἸΠ ΠΙΆ ΠῚ. 

21. αὐτῶν κατορύττουσι) Εχ σεεῖξ, 
αὖ κασορύσφουσι ἰαυάας Ζειαης : ἀεϊῃ- 
ἐς ἃ ὃδὲ ἀρι μοῦντες καὶ ἱσπσάντες καὶ 

ββεσϑοῦντες, 
δια ψύχοντες) Βτοάδους δι. Ψήχοντες, 

Ρυτγραηίος, ἀείοιρεηΐες, ἰδυάαί, οἷ 
Ρτοῦας ϑίθρῇ. ἴῃ ΤἬε, . "᾿. 

τοσαῦτα] ἤὸς ρῖοὸ αὐτὰ ἐχ ΡῬΠΠΕ]- 
ΡὮο εἰ συε]ῇ, ἀεάϊι 2. ἀεῖποερϑ τἀ ἐπὶ 
Ἰιθτι ὈΪ5. τολεῖον ἀΔηϊ ρὑτὸ τυλείω ρτοθᾶ- 
τὰπὶ Ζευπίο. ΐ 

22. ἐξακοῦμα!)] Ηος νυϊραίο ἐξαρ- 
κοῦμαι ἵπ (οἀ. Βαάοπῇ, ΑἸἰτογῆθο εἰ 
Μάατειῖ γτεροτία πὶ ργθοία 74 πὶ. ΟΙ ̓ ν 
Βυάεδαβ εἰ Βίερῃδηυϑβ. 

ὑσερπληροῦντα λυμαίΐνεσα! ἢ [εοη- 
οἷανὶ νεῦῦο πέφίε »Π|7 7 Ἔτον οἰσεπαῖο 
αἱ απίων ὟΝ εὐϊκῖο απίατι ἀϊραταπαὶ 
ἃς Ἰοςσὶ (ρητεητία ργεοθαϊῖ, 418 ΠῚ ΡΓδο- " 
οἰ ἔξε Οδαιθγαγ! νεγῆο ἱηίρεξια : 
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) ψ' ͵7 [ " Ν λείων ἡ, τοσούτῳ καὶ μείζων καὶ κωλλίων καὶ κουφο- 
΄ Φ ὠ; ψ Ν ᾿ς ΄ 

τερὼ Φερειν γίγνεται, πολλάκις δὲ καὶ τοὺς Φεροντῶς 
5. ἅ, ,» Ψ, « Υ “-“ὦ᾿ » 

αὐτήν Χουζδοτερους παρέχεται. Οπως δὲ καὶ τοῦτο εἰ- 25 
[" 3) 1 " ΣΌΝ 3 ἘΠ "“ "5 ἐδ 

δῆς, εῷή, ὦ Κροῖσε, ἐγὼ οὐ τοὺς πλειστῶ ἔχοντάς καὶ ' 

(οἱ 
Ν Ν ὔ ᾿ . δον ,Ἃ ᾽ τ 

γὰρ τῶ τείχη ᾧΦυλαττοντες οὕτω ὝὙ ὧν εὐδωιμονέστατοι 
Σ 7] Ν Ν᾿. Δ.5 »“ ΤᾺ , - 3 

εἴησαν" πάντα γῶρ τῷ εν ταις πόλεσι φΦυλαττουσιν) ῳλλ. 

, “ Ε : « »-» 

Φυλάττοντας πλέστα εὐδαιμονεστάτους ἡγοῦμαι" 

ὃς ὧν κτάσϑαί τε πλέστα δύνητωι σὺν τῷ δικαίῳ, χρή- 

σϑαΐ τε τλείστοις σὺν τῷ κώλῷ, τοῦτον ἐγὼ εὐδαιμονέ: 

στατον νομίζω [καὶ τῷ χρήματα. Καὶ ταῦτῳ μὲν δὴ 

φανερὸς ἥν, ὥσπερ καὶ ἔλεγε, τωράττων. 
Ἂς Χ 3» Ὗ Ν ἀχὰ 

Προς δὲ τούτοις κατανοήσας τοὺς τυολλοὺς τῶν ἀνϑρώ- 24 
ἀ) εἰἴᾶτα 

παρασκευάζον- τη δάσος 

.“ “ δε ἢ. ᾿ Ν ν σοηδιῖαε- 
τῶι, Ὅπως ἐξζουσι τῷ ἐπιτήδειω, καὶ κατατίθεντωι τῶ ναι, ηυὶ - 

ἈΝ ρτοίαητϊας 
ἮΨ ξυτατεηξ. 

ε΄ Ἕ λ « 7 κε 

σῶν, οτι, ἦν μεν υγιοίνοντες διωτελῶσι, 

΄ » » Ψ.ε « ᾿. , « Χ 

χρήσιμω εἰς τὴν τῶν υγιφωίνοντων δίαιταν ὅπως δὲ, 
5 ΄ Ἂς ψ ΄ ᾿ 74 Ε 7 3 

ἀσϑενήσωσι, τὼ συμῴορω τωρέστῶί, τούτου οὐ ανυ ἐπι- 

ἔδοξεν μελουμένους ἑώροι" 

πο, ἰκάμη! ψεὶ πιαχῆσο ῥοπάετγε σοῤία 
“με. »δζῳ 

ἀλλὰ ἡ] Βτοάξους ὠλλὰ ἡ μὲν σοττῖ- 
ξεῦαϊ, φὰς εξ Ἰεξῖϊο ἴῃ ΑἸτογβηο 11- 
Ὁτο. 

τυλείων] Οπε]ξ, τσλείω, ἀείποερς καὶ 
δηῖς μείξων οτθ τε, 

αὐτὴν] ἴϊὰ ρτὸ αὐτὰ Ἑαά, νεῖϊ. 
ῬΠΠΕεΙ, εἰ πεῖ. 

κουφοτέρους  ϑεῃϊεπτία ΠΟΠ 1ΔΠ| 8Ὁ- 
ἀϊτα, φυᾶτῃ Ραϊαῦας εἶκε, ἢ σοτη- 
Ῥατατοημθπὶ οὐπὶ οἷθο τηξτηὶῃε 5. 
ΘΙ Κη οαῖ Ἰενίογες ἀρ] Πογείηας εἰ δά 
τὸς ρεγεπάδς Ὡρτίοτεβ ἢ συγ πὶ στ- 
Ῥὰς ποη οἵ υεϊατὶ αἰταῖα οἱ οτα πη οο- 
Ρία ᾿ἰηρεῖῖα ργᾶνες, ἰδηραϊάμτη εἴ ἰὰ- 
Ὀοτγὶ ἱπαρίυτῃ τεαάϊταπι. 

23. εἰδῆς) 510. εἰδείης, 
(ςτῖρτατγα {ΠὈτὶ ΑἸτογβηὶ. 

ἐγὼ οὐ] ἐγὼ γὰρ οὐ (ΕἸ, 
οὕσω ᾿κ ἄν) “διοθδεαβ οὗχοι ἄν. Νυὶϊ- 

Ἑατα πὶ οὕσως ἄν εχ ΑἸτογῆπο ΠΟΙΓΕΧῚ, 
4] Ρϑυ]Ὸ Δηϊς οἱ τεύχη γα ΠΟ ἀττὶ- 
φυἷο σά, 

κεᾶσϑα.) ϑιοῦ. αλισσί τε κεᾶ- 

ᾳὰαξ εἴ 

εΥ ""Ὡ ᾽ ,Ὁ" 

οὖν καὶ ταυτῷ εκπονήσοι 

σϑαι. Θπεῖξ, σις ΡτῸ σε. ΑἸιοτῇ. σλεῖ- 
στὰ κτᾶσϑαι δύνηται. ἱπττ. δυνήσεσαι. 

χοῖῆσϑαί «-:} ἴτὰ διερῇ. Τ7Τιθεῖ εὐ! 
εἰ {οτὶμτ! κεχρῆσασί σε. 810}. οαπὶ 
ΑἸτοτῇ. καὶ χο. αα04 Ζεοῦπε ρῥτοθᾶνίῖ, 

καὶ τὰ χρήματα) Βτοάεθι8 ϑιο δὶ 
κατὰ χρήμωαπα ῬτΟθαθαῖ, υἱ ϑτερῇ. 
τ ΠῚ νερὰ ἤϑὸο αἰΐεπα ἃ [επίεητία εἰ 
ἃ τῆᾶπυ Ἀ]οΠδίοτὶα ἐἢξδ νἱάεητατ'ς 
ἵἰδίτατ (εοϊα ἢ. Ιάστῃ νιΐα πὶ [αὶς νγ ε1- 
ἹΚΊο. ; 

ἔλεγε, ταράττων) ΡΊεης αἴσετα [οἱ εΐ 
οὕπω καὶ τοράστων. (Ὁπΐ. [Ὀργὰ Ψ"]. 
11. ὙΠ ΕΎ ΗΝ τ Ἴν ΝΣ οοα 
ΘΥΠῚΡ. ἰϊ. 28. ν 

χ 41 ἣν τ} 1. ΤΥ. 
σαεῖ, τὰ ρτὰ ἰσ ρα Π|. 
ἄεθυϑ. 

ὅπως δὲ} ΑἸτοτΗπαβ ᾿δετ ἐὰν δὲ 
ἀσϑενήσωσιν, ὅστως τὰ σ. σ. αὶ νετρο- 
τὰπὶ οτάο τϊπὶ εἰ νέγυς εἴ εἰερῃ- 
τίογ νἱάετατ εἴ. 

οὐ τσάνυ) Οαεϊῇ, οὐ τνάντας, γειὰ πὰ 
ἴῃ πιογεὶης εἰ ᾿γρξαοι ἐνρ 

ἄν μὴ, ηποά ἴῃ 
Οοτγγόχιι διο- 



478 ΟΥ̓ΚῚ ΘΙΘΟΙΡΙΝΗΙ 

αὐτῷ, τούς Τε ἰατροὺς τοὺς ̓ Αῤίστίαά ἰυνομν "- τυρὸς 

αὑτὸν, τῷ τελεῖν ἐσέλειν, καὶ ὁπόσω ἢ ὄργαινει χρήσιμα 

ἔφη τις ἂν αὐτῷ γενέσϑαι ἢ φάρμακα ἢ σίτω ἢ ποτὰ, 

οὐδὲν τούτων ὁ Τι οὐχὶ παρασκευάσας εϑησαύριζε παρ᾽ 

Ἔν ἰδ Ἄς ᾿ Ἂ 2 ΄ ν΄ γ' 

25 αυτω. Καὶ ὄπότε δέ τις ἀσϑενήσειε τῶν ϑεραπεύεσν αι 

26 
Ἑοάςξπι σοη- 

ΠἸϊο, αἵ 
πέτρα αἷϊ- 

» Ζ ᾿ ᾿ »“» "4 “ἢ 9 
χὐλναο δι ἐπεσκόπει, καὶ νδμοοι τπάντοω, ὅτου ἔδει" 

καὶ τοῖς γυρ ἐνν δὲ χάριν ἡ ἥδει, ὁπότε Νὴ ἰάσαιτό τιγῷ τῶν 

παρ᾽ ἐκείνου ννρη φυμόμινμ 
»-“ Ἂς » »" ΝΥ Ἀν 

Ταῦτα μὲν δὴ καὶ τοιαῦτα πολλὰ ἐμήηχωνωτο στρὸς Τὸ 

πρωτεύειν, ΤἸΠΕΣ οἷς εββούλετο ἑαυτὸν φιλεῖσθαι. ὯΩν δὲ 

“αϊὰ ἀϊδεα- προηγόρευέ τε ὠγώνας; καὶ ἀϑλα προὐτίθει, φΦιλονεικίως 

σούς σε] ΔΙτοτί. καὶ ἰαπροὺς σοὺς ἀφί- 

στους ἐνεκομίσατο. 

σῷ φυλεῖη] πα Π|δτὶ Θαῦτγ. σαπιεγ. 
Τηᾶτρο 1204]. εἰ δέρῃ. {εὰὦ σῷ τε λέ- 
γειν Θπειε Βοάϊ]. σὰπὶ ᾿ἰ τὶ να]ραιῖβ. 
Ιὴ συεοὶῇ, τῷ εἰ ἃ τεοεηιίογε πη ΠᾺ 
αἀάϊταπη. {7 ομγη ἤϊς ἰογμογείμν εἰς 
ἴῃ ΡΒΠΕΙΡὮΪ ἱπιεγργείδιίοηθ. σὸ τελεῖν 
ἐθέλειν καὶ ὁπόσα τε ἢ ὄσγανα ΑἸτοτῆ- 
Ὡὰ5 ἰὈετ. ΜΙΏΪΙ νετθυπὶ συγκπκομίξε- 
σϑϑα, αἀἰρ! σεῦ, φαοά ποίξεγ ἀρτὰ ἷν. 
3, 18, αὐἀῃίθει ἴα : τυάντα ταῦτα 
συγκομίζομαι ττρὸς ἐμαυτὸν ἱππεὺς γε- 
νόμενος Ὦ. 6. λα ογισιία σον ρἰρξαν εἴ 
2οδῆαεὐο μπά. Ῥτορτῖο Τεη ἃ εἰ ἱ. 5, 
12. κάλλιστον κτῆμα εἰς τὰς ψυχὰς 

συγκεκόμεισ')ε. 
χοήσιμα ἔφη) Τὰ Ἑ΄ά. νεῖι, ΡΏΠ]ΕΙ. 

Οαεὶ ἢ, ἀπτε γενέσθαι τεροίαϊς χορ. 816- 
Ρἤδημϑ εἴ ννεκο. 

ἄν αὐτῷ) [ἴὰ ϑίερῃ. αὐτῶν Βαά, 
γεῖς. ΡΏΠ]Ο], σσαε!ῇ, 

ἐϑησαύριζ ζει] ΑἸιοτγί, ἐϑησαύρισε τσαρ᾽ 
ἑαυτῷ. 

25. ἐπικαιρίων) (μος σοΐ! (γγὶ ἱπήοτ- 
ἐγαί, ἰητογργείαταγ Ζεαπθ. ἐογηίτιος 
2μόίσε αὶ ῥγιαίπ μζιέρς ᾿πις! Πρ 
γνεῖκε ; ἴἴδηθς ἀδογερίίοβ. εἰ Ποηλὶ- 
ΠπΕ5. ποαιῖτα Ἰαθοιδηῖος δχοϊ] αἧϊζ, 
Θυς παὶμὶ [εητθηκία π᾿ ργεθοὶς. ἱπ 8 
Ποη νἱάἀεῖατ. ϑ8εα νιἀεαπ)ὰς ἦς νο- 
σαὍ]ὺ ᾿ρίῸ, οὐ)ὰ5. αἴατη Χοπορῇοη 
ἐγεααεηίανιῖ. [π᾿ Ογτορφάϊα, Ηἰἢο- 
τα βτέθοα εἴ Απαρδῇ ἐπικαιρίους ρμτὶπ- 
αἷρεςβ νίγοβ σορίαγα πὶ [ὩΔΓΆ τη, ὈΓεθΟῖ- 
Ρὰς ἄσοος ρμγωάξῃτϊπηοβ γεθαίᾳις 

Βετγεηἀϊ5 αρίοβ νοοαΐ, ααοὰ Ὀδπα ἄο- 
οαΐς [πάφςχ Ζειαηϊαη5 Ογτγορεθαϊςο. 
Αταὰε ἰτὰ ἴῃ (ξοοποπηϊσο χν. 11. εξ 
οἱ πεχνίται ἐποκρύπτονται τὰ ἐπίικαι- 
ριώτατα ἧς ἕκαστος ἔχει σέχνης, σείαπ 
αγίῆοες ἐχοοἰϊεπ Ἕσιας εὐ ῥγώειρμας 
ανῆῖς μα βαγίες εἴ φαμὶ σαῤτία. ἘἨϊης 
ΟΠΊΠΕ5 Γἕ5, ΠὈΆΓΙΠΣ ἰὴ ἰΕΠΊΡΟΓΕ 4}1- 
40 σετγίο πὰ Χ ΠῚ 5 ἃ Ργθορα 8 
εἰ ἉΓα8, ἐσικαίρια ἀϊοσαηταγ, νο]ατὶ 
χωρία ἐπικαίρια, ἘΠΙΕτΟΠΪΚ Χ. 5. ἴῃ 11- 
Ῥτο Βτοάϑοὶ, αὶ ἐπίκαιρα εἀϊϊαγ, αἱ 
(Ποομοπι. ΧΧ. 9. ἑοσα οῤῥογίμηα αἰ- 
σας Ἰατῖπὶ. ΠΙης εὐ ς νεὶ περοε[7α- 
γίες νοτῖὶ ροίε, αὐ Μεπηογαῦ. 11}. ὅ, 
10. ὁπόσα, φυλακαὶ ἐπίκαιροί εἰσι καὶ 
ὅσαι μή. ὈΪ ράυϊο ροίξ αἱ τοεριτ ταὶ 
οΟρροπυπίατσ, [π᾿ ἰἴδτο ἀς Ἐς ἔφαε- 
τὶ χὶ!. γ..ἐν τῷ ἐπικωιροτώτῳ ἀφύλωκ,- 
σον ἔσται. 1 ἰοοο νμἰμογιόμς ἰείαἰόπς 
Ια ΧΙΜΕ ΟΊ μτι οὐποχίο. ΟἿΌΪ ἐπίκαις- 
ξπώτῳ ΠηᾺ}}π|, αἱ νυ]η5. ἰρίαπι 
καίριον, εἴ πληγὴ καιρία αἰοίτατ,, Ηΐπο 
(ξοοη. ν. 4. καὶ “ὰρ ἐν σῷ χώρῳ καὶ 
ἐν σῷ ἄστει ἐ: ὶ ἐν ὥρᾳ αἱ ἐπικαιριώτατοι 

πράξεις εἰσιν, Οῥενα ἐπὶρι γιμσα εἴ 
μγόαηα, φιῖδηβ επια τοὶ αἰοηη σις 
φοη ἰποίμν,  μ φμαφμο ἱοηρμς αὐ 
αροπαάμμι οῤῥογσσμμ ἠαδεηί, φορά 
ον αἰ μν, ΚῈΣ Ομ οσσαλολο ἀϊαῤιέμτ. 

ἤδει [ 4.5 1. ἤδη, οοττεχὶς Βτοάεραβ. 
Ῥάᾷι]ο ἀηῖθα ὅσον ἐδόκει ΑἸιοτῇ, 

ἐάσαις6) 1τ [αηἰ. ἰώσατο ΑἸι, 1, 
σῶν σαρ᾽ τοῖς παρ᾽ Ουε!ξ, 
35. ἀγῶνας} ΑἸἰτοτῖ, ἐἰγῶνα;---αίρετίς 

ΡῈ 
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ἐμποιεῖν βουλόμενος ππδρὶ τῶν κωλῶν καὶ ἀγαθῶν ἔ ἐργῶν, ἢ ἢοηΐϑ ἰπῖος 
εος δἰεγε- 

ταῦτα τῶ μὲν Νόξῳ ἐπώινον παρεῖχεν, ὅτι ἐπεμέλετο, τὰς, οετίᾶ- 
“ τηῖῃᾶ ᾿η8|- 

ὅπως ἀσκοῖτο ᾽ ἀρετή" τοῖς μέντοι ἀμσενιᾳ οἱ ἀγῶνες οὐ“ ταῖϊ. 

τοί πρὸς ἀλλήλους καὶ ἔριδας καὶ φιλονεικίας ἐνέβαλ-- 
λ Ν δὲ 7 “ Ἄ ΄ ς “ 

ον. [Προς δὲ τούτοις, ὥσπερ νομὸν κατεστήσατο ὁ Κυ--27 
« 7 Ἁ ᾽ὔ , 3 βος, ὅσα διωικρίσεως δέοιτο εἴτε δίκη εἶτε ἀγωνίσματι, 

τοὺς δεομένους διακρίσεως συντρέχειν τοῖς κριταῖς. Δη- 

λον οὖν, ὅτι πργάζωτα. μεν. οἱ ἀντωγωνιζόμεναί τι ἀμφό- 

τεροι τῶν κρωτίστων καὶ τῶν μάλιστω Φίλων κριτῶν᾽ ὃ 
δε ᾿ ἴω ο“ωῖ“ ο»“ν Ε Ἅ Ἂς Ν Ἂς « Ν 

ε μή νικῶν τοῖς. μεν νικωσιν εφϑόνει, τοὺς δὲ μῆ εαυτοὸν 
Γι ᾽ 7 « ΓᾺ “Ἢ »“» ΄ -“ 

κρίνοντας ἐμίσει" ὁ δὲ ὡῦ νικῶν, τω δικαίω σροσέποιειτο 
ἐψ- «. 7 5 « »"» 5 ς 

κων, ὥστε χάώριν οὐδενὶ ἡγεῖτο ὀφείλειν. Καὶ οἱ πρω- 28 
᾿ 2 Ὰ 7 7 ἾὟ ᾽7ὔ « 57 3 

τεύειν δὲ βουλόμενοι Φιλίω παρὼ Κύρῳ, ὠσπερ ἄλλοι εν 
΄ κῇ ἢν » ΄, Ν 3 7 ἔπ « ᾽ 

σολεσιν, καὶ οὔτοι ἐπιφϑόνως σρος ὡλλήλους εἰχιον" ὡσϑ᾽ 
ε ΄ ᾽ Χ » Ψ' ἂν ὦ Ν - δ 

οἱ πλέονες ἐκπόδων εβούλοντο ὁ ετέρος τὸν ἐτέρον γενέσθαι 
» ' ἮΝ ΄ 57 ΕἸ 7ὔ 5 Υ' 

μωλλοὸν, ἢ συνέπραξαν ὧν τι ὡλλήλοις ἀγαθόν. Καὶ 
»“ὦ᾿" Ἃ 7 ς ΕῚ »“ ἸἽἼῈ ᾿᾿ 

ταυτῶ μὲν δεδήλωται, ὡς ἐμήχωνωτο, τοὺς κρωτίστους 
ὃ κ »"» Ἃ »ρ»“ν ΕΝ » Γ᾿ 

αὐτὸν μώλλον πάντως ζιλειν ἡ ἀλλήλους. 

ων ΠΗ. 

ΝΥ͂Ν δὲ δὴ το, ὡς τὸ πρῶτον ἐξήλασε Κυ- τ πέμμα 

ρος ἐκ τῶν βασιλείων" καὶ γὰρ αὐτῆς τῆς ἐξελάσ Ὡμὦ ἀἰξιλάνκο 
Ἰοοα ἵδοσα. 

27. ἀγωνίσμοσι) Ορροῇίαπι δίκη 
γιάετετ εὔδξ γυἀϊοϊα τα ρα] σα π|. 

συντρέχει») (ὐὐπομγγεγε αὐ ἱμάϊοος 

ἱεγρτείδίασγ ὙΝ εἰκα. 
,8. ἐν τσόλεσι)] [πη «ἠογηοον ας. (ἀ- 

τηετατὶὶ νοτῆο οἰυλέαϊες ποτηϊπαῖ, εἴ 
ἴπάεχ Ζευηὶϊ ἱπιεγρτεϊδίατγ, αὐ Α- 
ὑγείοῃ δὰ Ατβεηει. Ρ. 71. [εὰ [ε- 
υεπ5 ἐστοχώζοντο ἀμφότεροι τῶν κρα- 
σίστων ἀτραὶϊξ Ἰαάϊςες ἃ ἰἰπἰαητὶθιι5 
εἰεξϊος ζαϊἔς, εἰ αἰτάσηαιε ρᾶγίεπ ἴῃ 

γαάϊοι ας σοηίεπείῖτε ἀθυῇδ, ΕΠ ογ- 
ζ0 ορησεπίτε, φοπρτιέῖγε. 

«νταγωνιζόμενοι) Οὐε]ῇ, ἀγωνιζόμε- 
γοι 9 ναϊξαια ἴαρτὰ (οτίρια. Ράᾶμ]οὸ ἂπ- 
ἴεᾶ μὲν οτηϊτῖς ΑἸἰτοτξ, 

κρατίστων) Ορίληπαίες, 2νὶποῖρες Ϊῃ- 

δηποῖδῖ, απ: ἃ Χεπορδοηῖΐδ τγϑήδῃ - 
τὰγ ἀθδ δια ΟΠ 5 ῥτοόρίοτ ἀ! ΗΕ] δ ητιατη, 
ἀξ ἃγῃηῖβ δά δπητ|5 εὐ ΟΠ  ἀ10 ἸηταΥ ῥγο- 
σαταβ, δὰ ἃ Απβοιοὶε ἰἰῦτο ν. Ῥο τὶ- 
σοτὰ πη ἰἀπαᾶπιὶ ἔγτγαπηΐοὰ ἱπῇίτατα 
ΟΟΙΠΠΤΘΓΔΟΓΙΆΓ]. 

ὥσι"" οἱ] ΑἸιοτῇ, ὥσσε καὶ οἱ πτλέονες 
- χρατίσεους τυάντας μᾶλλον ἑαυτὸν 

φιλεῖν. Ετίατη Εαά. ρῥζ. εἰ (ὐσμεϊξ, αὐ- 
τὸν, Θιερῃδηυβ αὐτὸν ἀφαϊτ, 
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΄, ὦ »σ΄ ἕ »“᾿ “σ᾿ “ »ο».,ὡ 

αν γησοημον δοκεῖ μία τῶν τεχνῶν εἰνωι τῶν μεμηχανη-: 
»“» ΝῚ 

μένων, τὴν ἀρχὴν μὴ εὐκαταφρόνητον εἶναί. ῥνεννα ΜΗ 

οὖν πρὸ τῆς ἐξελάσεως εἰσκωλέσας πρὸς αὑτὸν τοὺς τὰς. 

ἀρχὰς ἔχοντως Περσῶν τε καὶ τῶν ἄλλων, διέδωκεν αὐὖ- 
“-“» ἘΝ : ὩΣ » ἀδ΄.. 

τος τὰς Μηδικῶς στολώς" (καὶ τότε πρωτον Πέρσωι. 
Ν ἌἉ, Σ᾽ τῷ « ] 5] 

Μηδικὴν στολήν ἐνέδυσαν) διωδιδούς τε, μου τάδὲε ἐλεγεν. 
Σ “ « ᾽ ἥ Ψ ) Ν ΄ Ν "»ο΄᾿΄ , »“-΄- 

αὑτοῖς, ὅτε ἐλάσαι βούλοιτο εἰς τὰ τεμένη τὰ τοῖς Θεοῖς. 
᾽ 2) 5.4. 3 Ι ᾿ῇ ν᾽, 

2 ἐξηρημένω, καὶ ϑύσαι μὲτ ἐκείνων. Πώαρεστε οὖν, εῷη, 
“7, » κ 2 ΄ » - Ζ 

αὔριον ἐπὶ τς ϑύρας, κοσμήϑεντες ταῖς στολαῖς ταύ-: 
Ν -“, Ε ΄ Ν Ζ ἜΝ. δ 

τῶις, πρὶν ἡλίον ἀνατέλλειν, κῶὶ καϑίστασϑε, ὡς ὧν. 
᾿ς 7 ς ΄ 2 7 ἰλλᾷνν;" -" ἃς. 

ὑμῖν Φεραύλας ὁ ΠΠερσης ἐξωγγείλη πσῶρ ἐμου" κῶὶ ἐπει-. 
Ἀ » ᾽ Ἂ « “Ἢ ων » ΩΝ ε ΄ 

δὰν, ἐῷη, ἐγὼ ἡγώμαι, ἔπεσϑε ἐν. τῇ ῥηϑείση χώρο".. 
Ν᾽ ᾿ »ἷ ὅω 4 »"»“" 537 ͵7 “ Ἂ ε ΟΝ 

Ἢν δὶ ὠρῶ τινὶ δοκὴ ὑμῶν ὡλλη κώλλιον εἰνῶι, ἡ ὡς ὧν. 
"»“"᾿ ᾽ 7 Ὰ Ν ἢ 2 ἴὰ νῦν ἐλαύνωμεν, ἐπειδὰν πάλιν ἔλθωμεν, διδασκέτω με' 

τ΄ Ν Ν ὔ 3, ἜΑΙ ἐὰν “  “Ψἢ 7 

ὁπή γὰρ ὧν κώλλιστον καὶ ἄριστον ὑμῖν δοκῇ εἶναι, ταύτη 
Ὡ ' »ο 7) Ν “-΄ 

ϑέκαστα δὲ; καταστήσασθαι. Ἐπεὶ δὲ τοῖς κρατίστοις 
“ᾧ Ν Ν 5 λυ Ν Ω 

διέδωκε τὰς καλλίστας στολῶς, ἐξέφερε δὴ καὶ ἄλλας 
δ ͵ 

Μηδικὼς στολάς᾽ (παμπόλλας γὼρ παρεσκευάσατο, 
» δ “͵ . »“' Ἂ 

οὐδὲν φειδόμενος, οὔτε πορφυρίδων, οὔτε ὀρῷφνίνων, οὔτε 
γ7 ς Ν (, δ Φοινικίδων, οὔτε καρυκίνων, ἱματίων) νείμνως δὲ τούτων τὸ 

καθϑίστασε Ουε]. 
ἐξαγγείλ.) Οαεϊξ, ἐξαγγέλλειν, σοτ- 

τεέϊυπι ἐξα γγέλλῃ. ΤἙΠαΘη5. καὶ δηΐξ 
ἐπειδὰν οτττἶς ΑἸιοτῇ, 

τ. τῶν μιμηχανημένων] 581 (επηία 
Ῥαῆηνο δοσερετὶβ, [τῇ ὥστε ἀείποερϑ5 
τη το  Πρεγα ορογίεῦις ; ἢ δέλῖνο, σοπὶ- 
τὴαᾶ ἀεϊποερβ το] εηάσγη εἴ ἰἀπηὸη 
ΡοΙ͂ ὠρχὴν οτίε ὥστε ἱπτε] Προ πάατῃ, 
Ῥάωϊο αηίεα ΔἸτοτῇ, δοκεῖ ἡμῖν μία, 

σπρὸς αὑτὸν) ΑἸτοτῇ, πρὸς ἑαυτόν. 
ἄλλων] Μάᾶτρο ϑ51ερῇῃ. δάάϊς συμ- 

μάγων αἱ ἴθ ἐγ ΑἸτογῆηιβ. 
πρῶτον ΤἹέρσαι} [τὰ ργὸ Πέρσαι σπρ. 

ῬΏΠΕεΙ. σε. Ζοη. ΑἸτοτῇ, 
ἐνέδυσαν) Μεαϊατη ἐνεδύσαντο εχ ΖΟ6- 

πατγᾷ τεοερίς Ζεαης. Αἱ ἔνδυμε Ἰάετ 
ἐᾷ αἴαὰς ἐνδύομσι. 

διαδιδοὺς} 1ἴὰ Ουεὶξ, φὑτὸ διαδούς, 
ΑἸτογίηα5. ΠΠθεγ Παγρίοχ διδοὺς ἀϑι, 
ἀοριηᾶο βουλήσοιτο. 

2. ἐπὴ αὔριον ἐσὶ τα] δαὶ Βτοάθυδ. 
ἴῃ ΑἸτοτῆπο οὐ πὶ εἢ πάρεστε οὖν αὖ- 
βίον ἐπί, ἀπας αὔριον Ἰηίετγαϊ. ἀείηας 

σινι δοκῇ} Οαεϊξ, σινὶ δοκεῖ εἴ. τῆοχ 
ἡμῖν δοκεῖ. ΑἸτοτῇ, ἐὼν δ᾽ ἄρα δοκῇ σιν 
ὑμῶν. 

3. ὀρφνίνων) Οἵ, δὰ Ῥο!]σατα. νἱ]: 
69. τοϊχῖατῃ δα Γαῦτο αἰΌο εἴ πίρτο 
σοι ]5 σοϊοτετη, ΟἿ ἴδτηεη ηἰτ 
δτγεάο ρῥγθναΐεξαῖ, ἀοοεῖ ΡΙάιοπῖβ ΤῚ- 
τηθρὰ5 ἢ. 382. ΟΥὈὨ, ετἰᾶπὶ ἈΠΒΟΙΕΙΘΗ͂Ν κ 
ἄς Οὐο]Ἱοτιθὰ» Ὁ. 1. ᾿ 

παφυκίνων] ΔΑ καρύκη, 4 8πὶ σίμα- 

σώδη σὴν χρούων Ὠᾶῦθετε αἷς τοι 5. 
ἴῃ ΟἰΙοίατο. Βτοάξειβ εἰ Οδιπεγᾶσς 
τὶ5 ἃ καρύοις ἀετίνατα πηαὶεθαηϊ εἴ 
σεηὰδ. οοἱοτὶ νἱτὶ αἰ οΟὐϊουτίοσὶς ἂς. 
πἰρταητ5 Ἰητεγρτείασὶ, 
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᾽ ΄ ΠῚ Ν᾿ Ὺ 

εκρλευσεὲν αὐτοὺς τουτοὶς 
« 3 γι εν 

ωὠσπερ, εῷη, ἐγω υμᾶς 

᾿» - 7 “Ὁ ς 

μέρος εκώστῳω τῶν ἡγεμόνων, 
- Ἂ ει -- ὰ 7ὕ 

κοσμεῖν τοὺς ὠὐτῶν ᾧιλους, 
»“ὦ)᾽Ό 7 “Ὕ ΄Ζ ᾽ Ἂ ἀν ταῖς λ 

κοσμω. Καί τίς τῶν παρόντων ἐπήρετο ὠὐτον, Συ δὲ, ὦ 
“Ὁ ᾽ ͵ ..» » ἈΝ 

Κυρε, ἐῴη, πότε κοσμήση, Ὁ δὲ ὠπεκρίνωτο, Οὐ γάρ 
" 9 -Ὁ ΕῚ "Ὁ ε »“ “ 

γῦν, ἔφη, δοκῶ ὑμῖν αὐτὸς κοσμεῖσθαι, ὑμῶς κοσμῶν ; 
δ ΕἾ δ 7 ε -“ ,»-: 7 εΥ̓ »“ 

᾿Αμέλει, εῷη, ἥν δύνωμαι υμῶς τοὺς ᾧιλους εὖ ποιειν, 
« Γ δ » Ν Ψ' ᾽ » Ν »- 

ὁποίων ὧν ἔχων στολὴν τυγχώνω, ἐν ταύτη κωλος ᾧαωνου- 

δ 4 

“ἢ Ν ε Χ 5 Ε Ζ νον 

μώι. Ουτω δὴ οἱ μέν ἀπελϑόντες, μετωπεμπόμενοι τοῦς 5 
Ὗ 5.1 ἢ »-» - 

Φίλους, ἐκόσμουν τωῖς στολαίδ. 
ς τ᾿ “ 7 δν 2 “ο᾽ - 

Ο δὲ Κύρος, νομίζων, Φεραύλαν τὸν ἐκ τῶν δημοτῶν 
. Ν κ Ν 7 ἣν Ὑ ν “Ὁ 

κωϊ συνετὸν εἰνωϊ, κωὶ Φιλόκωλον καὶ εὐτῶκτον, καὶ τοῦ 
Μ, » “ Ε ᾽ .ὋΨ . “ 

χαρίξοϑαι αὐὑτω οὐκ ὠμελή, ὃς πότε καὶ περὶ του 
»- .“΄ Ἂς - » 7 -ὉΆ » Ν 

τιμᾶσθαι. ἐκώστον κατοῶν τὴν ἀξίαν συγέϊπε᾽ τοῦτον δὴ 
΄ ,, ᾽ »"» »΄ῸὉ ὮΝ »ο οὐ Ἕ 

κωλέσως συνεβουλεύετο ὠὐτω, πὼς ὧν τοῖς μὲν εὔνοις 
4 ͵7 5 » »Ἣ» Ν 9 ) »“Ψᾳ Ν ᾿Ξ 

κάλλιστα ἰδεῖν ταοιόϊτο τὴν ἐξέλασιν, τοὺς δὲ δυσιμενέσι 
ν 

φοβερώτατα. 
ΠῚ »- ᾿ς 7 ᾽ εχ . δ “ 

ξεν, ἐκέλευσε τὸν Φεραύλαν ἐπιμεληθήναι, σῶς ὡν οὕτω 

Ε Ν δὲ ᾿ δ ἢν τὼ Ἂ᾿ 3, ἊΝ 

Ἐπεὶ δὲ σκοπούντοιν αὐτοῖν τὼ αὐτῶ, ἔδο- 

΄ 7 ς ϑῳ 5 « Ε ἰργε . 

γενήτωι αὐυρίον ἡ ἐξέλωσις, ὥσπερ ἔδοξε κώλως ἔχειν. 

Εἰρηκώ δὲ, ἔφη, ἐγὼ, πάντας πείθεσθαί σοι περὶ τῆς ἐν 

τὴ ἐζελάσει τάξεως" ὅπως δὲ, ὧν ἥδιον παρωγγέλλοντός 
Ἷ 5 ᾿, ἐ δ 3} Ὁ Ν . 

σου ἀκούωσι, φέρε λαίβων, ἔφη, ̓ ἀμξννχ αν μεν; ὐροχουσὰ 

τοῖς τῶν δορυφόρων ἡ ἡγεμόσι κάσας δὲ τούσδε τοὺς ἐρϑτι 

πείους, τοῖς τῶν ἱππέων ἡγεμόσι δὺς, : καὶ τῶν ὡρμώτων 

4. οὐ γὰρ νῦν] ΑἸτοτί. οαλίτεῖς νῦν, 
«υοἀ ἀρεῖδε μοιοῇ. 

στολὴν τυγχάνω) σπεῖϊ, συγχ. στ. 
ΑἸιοτῇ, ὁποίαν ἔχων οτϊῇο ἄν. ἀεϊπάς 
χαλῶς φανοῦμαι ἀαῖ. 

5. σὸν ἐκ τῶν] ΛΔΙτοτῇ, τῶν ἐκ σῶν--- 
ἑαυτῷ οὐκ ὠμελῆ, ὥς ποτε. 

ἀμελῇ} [τὰ ὑγὸ ὠμελεῖν Π τὶ Οᾶῦτ. 
ῬΒΙ]ΕΙρΡἢι εἰ ΑἸτοτῇ, 

πότε] ΝΊάε 1ἰ. 3, 7. 
κάλλισσα ἰδεῖν] ΑἸτοτῇ, ἰδεῖν οπλϊ Πί. 
6. ἔδοξεν] σαυεὶῇ. εὐ ΑἸτογῆηὶ ΠὈτὶ 

συνεδοξεν φτοῦαν!ς Ζεῦπε. οί ΠΟΕῈρ8 
ἐκέλευε ἀφάϊτ ϑιερῇ. 

γένηται) Ματρο ϑδι(Ἂρἢ. γένοιτο ἐχ 
ΑἸάϊπϑ. 

ἔφη, ἐγὼ] Ουεοὶξ, ἐγὼ, ἔφη. ἀεϊηάς 
σου παραγγέλλοντος ὠκούωσιν ΑἸιτοτᾷ- 
Πὰ5 ᾿ΠΌΕΥ. 

κάσας]) ΤΑΛΌτοΓαΠι οπηηϊ τ καλέσας 
(τούτου; ἐῷ. ἙάΔὰ. νεῖξ, πούς δὲ σοὺς ἐφ. 
Βοάϊ]. σοὺς ἐῷ. Ουε][.) ρῥγίπιαβ. Βτο- 
ἄξθὺςβ ἐχ {εασδητὶ ογαϊίοπα εἴ ΡΟΪ]ὰοα 
νι]. 68. οσοιτεχὶῖ, οοπίτα τανοοᾶνῖῖ 
Ἄγ εῖκε, Ἰαΐογε τῇ εὸ πούήξῃ οδἰδῇτσὶς 
Γα[ρ᾽ σατα5. ἐφισπίους ἀαὶ ΑἸιοτῖ, ἀοἰι- 
ἀε δὸς δὲ καί. 

1 

σ᾽) 
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7 τοῖς ἡγεμόσιν ἄλλους τούσδε χιτῶνας. Ὁ μὲν δ᾽ ἔφερε, 

ἐμδων οἱ δὲ ἡ ἡγεμόνες, ἐπεὶ ἴδοιεν αὐτὸν, ἔλεγον, ΜΩΜΕῚ 

δὴ σύ γε, ὥῶ Φεραύλω, ὁπότε γε καὶ ἡμῶν τάξεις, ἃ ὧν 

δέοι τοοιεῖν. Οὐ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Φεραύλας, οὐ μόνον γε, 

ὡς ἔοικεν, ὠλλὼ καὶ συσκευοφορήσω" νῦν γοῦν φέρω" 

τώδε δύω κάσω, τὸν μὲν σὰ, τὸν δὲ ἄλλῳ" σὺ μέντοι 

δτούτων λάβε, ὁπότερον βούλει. Ἔκ τούτου δὴ ὁ μὲν 

λωμβάνων τὸν κάσοαν τοῦ μὲν φϑόνου ἐπελέληστο, εὐ- 

Ὁ δὲ 
7ὕ δ ἘΣ ᾿ "» Ν λον γ 

συμβουλεύσας ὧν, ὁπότερος βελτίων εἴη, καὶ εἰπῶν, ᾿Ην 

Θὺς δὲ συνεβουλεύετο αὐτῷ, ὁπότερον λωμβάνοι. 

͵ ε -“ 7) ὧν, » “Ὁ .« 

μου κατηγορήσης, ὅτι αἵρεσίν σοι δέδωκω, εἰσαῦθις ὅτων 
»" Ὧ ᾿ ΄ Ψ ς ᾿ Ν ἣν 

διωκονῶ, ἑτέρῳ χρήση μοι διακόνω. ὋὉ μὲν δὴ Φεραύ- 
.« Ἂς ἜΣ Ὗ Ε ᾿ς ΕἸ Ἃ -“ρ “᾿. ᾿ 

λῶς οὕτω διαδοὺς, ἡ ἐτάχϑη, εὐθὺς ἐπεμελέϊτο τῶν εἰς 
. ἢ » ΄ ε Ἂς [ὰ “ -“ 

τὴν ἐξέλασιν, ὁσίως ὡς καλλιστῶ εἐκωώστωῶν ἕξει. 
ε ͵ ἀϑΎῚ.- « Ἂ ὯΝ ᾿ς ᾿ 3 

9Ω Ἡνίκω δὲ ἡ ὑστεραΐω ἧκε, κωϑωρὼ μὲν ἥν τάντω 
τὸ .᾿ ΄ “ ν ε ͵ » δ δῇ δ 

πρὸ ἡμέρας, στοῖχοι δὲ εἱστήκεσαν ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τῆς 
« "εοἣ ε » »" « "ἘΝ ᾿ Ας ᾿ ἌΡΕ ὁδοῦ, ὥσπερ καὶ νῦν ἔτι ἵσταντωι, ἡ ὧν βασιλεὺς μέλλῃ 
᾽ ν "Ἐπ » εἴ Ε 5 » ΄ “"“ᾶ Ν β 7 

ἐλωύνειν' ὧν ἐντὸς οὐδενί ἔστιν εἰσιέναι τῶν μὴ τετιμημέ- 
" Ν Ζ΄ Ν »} », 

γων" μωστύγοζῷοροι δὲ κωθέστασαν, οἱ ἔπαιον, εἴ τις 

ἐνοχλοίη. Ἕστασαν δὲ πρῶτον μὲν τῶν δορυφόρων εἰς 
7 93) 

τετρωκισχιλίους, ἔμπροσθεν τῶν τυλῶν, εἰς τέττωρας" 

,. δὴ ἔφερε) Οσυεῖϊῇ, διέφερε. 
δὴ σύ γε] ᾿τὰ εχ (πεῖ. εἰ ΡῃΠεὶ- 

Ῥῇο Ψγεῖκε ρτὸ δὲ σύ. Ουε]ῇ, γε ο- 
παϊτεῖτ, αφαοά πη4}} πὶ ροίζ ὁπότε αὐείς- 
{εἰ 
ὙΠ (ας. δέῃ. 
συσκευοφορήσω] Οσαεῖξ, σκευοφορήσω 

ααοὰ Ῥῃϊ εἰ ρα 5 νοσεῖ, εἴ ἴοοο Ρο- 
τα πΊ6] 15 σοηνεήϊγε ντάδίαγ : νὰ ]- 
δατὰ τἄτηθη Πα ρτα [οτὶρῖα αἀεῇ., 

νῦν γοῦν] (σα! , νῦν οὖν, ἀεῖ πε κασᾷ 
---κασᾶν ΑἸιοτί. ροῆεξα τοῦτον λάβε 

(πε, 
λώβε] Ἐχ οὈίεγναίίοπα (στα πιπΊατῖ- 

σοτατῇ νεΐεγα πῇ λαβὲ Τοτὶ απ α τῇ εἴς 
ἀοςοῖ- ΕἸΙ͂οἤογ αὐ Ψ ΕΠ ]οτ. 11. Ρ. 382. 

8. σοῦ μὲν] μὲν ἴῃ 1. 1{. οὐ! Π τη 
αἀάιάϊς Βιοάθου8. ἀφίπάς συνεβουλεύ- 

σατο ΑἸτοτί. 
συμβαυλεύσα:} ϑιίερμαπυβ. συνεβούς 

λευσεν ὁπότερος ἄν βελτίων εἴη, εἰπὼν, 
νεὶ συμβουλεύσαε----εἶπε, σοττξῖτ, ῥρτο- 
Ὀᾶπίς ΠυτοὨ ΠΥ, τες ἱρίο. Οειε- 
τὰσπι ἙΕαά. νει. οἵ σαε]ῇ. ὁπότερον. 

ἑσέρῳ] Βαάεπίς ἐν ᾧ, ΑἸτοτῇ, ἐνῶ, 'π 
αυο καινῷ ἰαῖοτε ζαϊρὶ δ αίατ ϑίερῃ. 
μοι χρήση σαεϊ]ῇ, αὐ ΑἸτοτῇ, 

ἕκαστα) Ἦοο ἰπ Εάά. νεῖξ. οπιῖίς 
(απὶ δάάϊάϊι Βτοάδοιϑ εἰ ΡΒΠΕΙΡΏ 5. 

9. καϑαρὰ μὲν ἦν] [τὰ Βτοάεεϊ εἴ 
ῬΠΠΕΙΡΕΙ ΠΌτὶ ρτὸ καϑηράμενοι. 

στοῖχοι) [ἴ8 σὰπὶ Βοαϊεὶ. ουτη 4υο 
ΑἸιοτέ, Βαάδοαβ. εἰ ϑιερῇ. ῥτὸ σφίχοι- 
ΤΌ 6Π5 ἔσ, οτγηἑ τς ΑἸτοτῇ, 

ἔμ σροσϑεν) ϑεφυθθαίαγ νυΐρο δὲ, 
αυοά δυξὶοηϊτζαίς (σαῦτ, οὐ ΡΏΪ]ε],. 
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Ἁ . ἮΠΠ ΄ »"57 »ἢἪΆ) δεινὰ - νΝ 

δισχίλιοι δὲ ἐκωτέρωϑεν τῶν πυλῶν. Καὶ οἱ ἱππεῖς δεῖς 
᾽ »“7΄ ΗΠ Ὁ ὦ ΧΝ 

τᾶντὲς τσωρήσαν κατωβεβηκότες ἀπὸ τῶν ἵππῶν, καὶ δε-- 
τ »-᾿ “ὝᾺ" ε “Ὕ"Ἥ } 

εἰρκότες τὰς χέρας διὼ τῶν κανδύων, ὥσπερ καὶ νὺν ἔτι 
᾽ ε ε" « ΕἾ ΄ λ 

διείρουσιν, ὅταν ὁρῷ βασιλεύς. Ἕστασαν δὲ Πέρσαι μεν 

ἐκ δεξιᾶς, οἱ δὲ ἄλλοι σύ ἐξ ἃ ὡς τῆς ὁδοῦ ἐκ δεξιῶς, οἱ δὲ ἄλλοι σύμμαχοι εξ ἀριστερὼς τῆς ὅδου, 
3 Ν 

ἔσει 11] 
Χ » ᾽ « “ " ὡ »ο»Ὁ᾽᾿ Ἀ 

δὲ ἀνεπετάννυντο αἱ τοῦ βασιλείου πύλαι, τρωτον μεν 

Ν ὡ Ὗ δ; « Ἃ ἯΙ ς 7 « Ἂν ΟἿ 

Ἀχι τῶ ὡρματώ ὠσαυτως τῶ ἡμίσεῶ εκώτεβως ἐν. 

2» “7ὥ. δὼ -“» 7 » ΄ ἢ} 

ἤγοντο τῷ Διὶ ταῦροι πάγκωλοι εἰς τέσσώρως, καὶ οἷς 
ι ων 7 »“ὦΡ ε 7 3 “Ὁ Ὄ “» 32) 

Τῶν ὠλλων Θεῶν. οι μωώγοι ἐξηγοῦντο" ΄αολυ γαῶρ οἰοντῶι 
» »-» - Ἂς Ἂς Ν᾽ “Ὁ" ψ, 

Πέρσαι χρήνωι τοῖς τῦερὶ τοὺς Θεοὺς μῶώλλον τεχνίτωις 
κω ΕΝ δ)... ΝΗ ὰ γ,γἼς Ἂς ε, 

χρήσϑαι, ἥ τοερὶ τἄάλλω. Μετὰ δὲ τοὺς βοὺς ἵπποι 12 
37) “ -“ω Ν κ Ἁ δ.» ε 

ἤγοντο, ϑύμω τῷ Ἡλίῳ" μετὼ δὲ τούτους ἐξήγετο ὠρμύῶ 
΄ 7 2 ἡ »: « 7 ἮΝ ᾿ Ζ 

λευκον, χρυσόζυγον, ἐστεμμένον, Διος Ιερον᾽ μετῶ δὲ τόδε, 
ς 7 ε, Ἂν, Ν “-« ᾽ Ε΄ ἢ .“ ᾿ς 

Ηλίου Ὁ λευκὸν, κωὶ τοῦτο εἰδῶ ἢ ὥσπερ τὸ 

τρόσϑεν' μετὼ δὲ τοῦτο, ἄλλο τρίτον ἡ ἐξήγετο, ἸΑ 

νικίσι καταπεπταμένοι οἱ ἵπποι, καὶ τῦρ ὄπισϑεν αὐτοῦ 

Ἐπὶ δὲ 13 

τούτοις ἡδὴ αὐτὸς ἐκ τῶν πυλῶν προὐφαίνετο ὁ Κύρος εφ᾽ 

ἐπ᾿ ἐσχάρως μεγάλης ἄνδρες εἵποντο Φέροντες. 

. 5 Ν᾿ » “ » 

ὥρμυατος, ὀρξδὴν ἔχων τὴν τιάρων, καὶ χιτωνα τὐορφυροῦν 

μεσόλευκον, (ἄλλῳ δὲ, οὐκ ἔξεστι μεσόλευκον ἔχειν) καὶ 

σαυτῇ 4υ0 ΑἸτεοτῇ, ρτῖ πηγὰς (6 ρἢ. ἀεὶε- 
γι. 

το. καὶ οἱ ἱππεῖς] ΑἸτογβ πὰ 5 110 ετ 
σοραϊάτὴ δῷ ᾿π|τῖο οὐ! τ. 

διειρκότες) Ναϊσαϊα πηι διηρκόπες εχ 
{εαφασητὶ διείρουσιν, δὲ ἩΠΜΟΥ. 5. 11:1, 
6. οσοττεχὶς ΡΥ 5 Τιβοποίανίας. διηρ- 
κόντες ἃ ΡὈΓὶ ΠῚ8 ΤηΔὴὰ ἰοτρία τη Παθεῖ 
ΑἸτογῇ. ἀεϊπάς διειροῦσιν. 

καὶ τὰ ἅρματα] ΑἸτοτῇ, δὲ ροῖ ἅφ- 
βατα ᾿πίετιτ, ΠΟῚ ἱπερῖα. 

11. οἷς σῶν ἄλλων ϑεῶν] 18 ΑἸά. εἰ 
διερῇ. σοῖς τῶν ἄλλων ϑεοῖς 7αηῖ. 
Ουεϊῇ, οἷς ἄλλοις θεῶν Βαάεηῇς εἴ 
ΑἸτογῆ. Πἰθεγ. οἷς ἄλλοις ϑεοῖς ἰδεῖ 
Μαυτειὶ. 

ἐξηγοῦντο) ϑίερῃδηι5 δἰιοσυδὶ ἱερὶ 
ΕΠ’ ἐξηγοῦνσαι. 

τοολὺ γὰρ) Ἑάά. νεῖ, εἰ Οὐε!ξ, 

τοολλοί. 

12. ϑύμα)] Ματγρο δίερῃ. ϑύματα, 
΄αε οἷ ΑἸτοτῇ, Γογρίατα. (ΟἹ, Ηετο- 
αοίαϑβ τ. Εχίγεσηο, Ον]αιι Βα, 1. 385. 
Χεηορῆ. ΑπδΌ. ἱν. 5, 24. 

Διὸς ἱερὸν] (σατγὰβ. ἐαι 15. 410 15. 10 - 
ἔξϊὰ5 εἱξ ετἰατῦ δραά (ατγίατι ΕΝ}. 3. 
εἰ Ηετοάοίατῃ νἱῖ. 40. ἀε Χεγχὶς ἐχὶ- 
{ὰ 6 ϑαγάϊ 5, ΟΌἹ συγγὰβ Τονὶς οἔϊο- 
705 Χούχετῃ ἴῃ δχογοῖία ῬΓΘΕΟΘαΪ τ, 

Ἡλίου ὥρμα) ἨεἰγοΒ 5 ἀσπέρων 
τέϑριπσος, σὸ ὥρμα ἡλίου, ΠΙΠ αἷϊο 
Ρετιηδᾶζ, ρᾷυϊο δηΐεα μετὼ δὲ σοῦτο 
ΑἸτοτί. 

ἐσχάρας} ΑἸτατία νοσαὲ Οατίῖαϑ 1. α. 
ἔοσαϊοβ Αὐλτηϊᾶπὰς ΧΧΙΪ, 6. 

13. ὀρθὴν] Θυΐρρε σεχ. 
διπα. τρεῖς 3: 

μεσόλευκον) (ατίϊαφ ἢ], ἢ, 28. τυπὶ- 

112 

Νοῆες 



᾿ 

Ν. λοις “ Ε 

14τοὸο αὐτὸ τοῦυτὸ ἐχουσι. 
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περὶ τοῖς. σκέλεσιν ἀναξυρίδως ὑσγινοβαφεῖς, καὶ κάνδον. 

ὁλοπόρφυρον. 

ΟΥ̓́ΒΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝ,: 

Εἶχε δὲ καὶ διάδημα περὶ τῇ τιοώρου" καὶ 
« “- Ν ΡΟ γεν}. 5. Ν Ὁ " δ᾽ Ὡς ΝὟἝ 

οι “συγγέενεις δὲ ὡύυτου τὸ αὐυτὸ τοῦτο σήμειον εἰχον, κῶῴώι νὺν 

εἰχε Παρωχείτο δὲ 
ΕΣ ὥ Ε ΄»-- 

ἐκείνου, εἰτε καὶ τῷ 

ἐφάνη πολὺ Κύρος. 

-“΄ 9) »6. ἣ λ 

Τὰς δὲ χεῖρως ἔξω τῶν χειρίδων 
δι πο εν 7, ; Ν Ψ 5 

αὐτῷ ἡνίοχος μέγως μέν, μείων δὲ 
2, 3 ε “ Χ 

ὄντι, εἴτε καὶ ὁπωσοῦν" μείζων δὲ 
ΕἸ 7 ᾿ ἣ Δ οἷ 

[δόντες δὲ πάντες τροσεκυνήσαν, 
57 "7 ᾿ ἢ "- » “. 

εἴτε καὶ ἄρξαι τινὲς κεκελευσμένοι, εἴτε καὶ ἐκπλαγέντες 

τή πωρασκευῆ, καὶ τῷ δύξαι ἔγων τε καὶ καλὸν φανή- Υ 1) ᾿ ᾿ὧδ4 ς 
Ν "ε 

γνώϊ τον Κυρον. Πρόσϑεν δὲ Περσῶν οὐδεὶς Κῦρον τροσ- 
κ᾽ ΄ ἈΝ ΄οαἋἼᾷ νν ε͵ »"»΄ 

15 εκύγε. Ἐπεὶ δὲ πριήει τὸ τοῦ Κύρου ὥρμνω, τοροηγουντα 

- ᾷ Ἂς Ἁ 

16 ὠμῷὶ τοὺς τριωκοσίους. 

ω-ἡἁ ἋΣ 

μὲν οἱ τετρακισχίλιοι δορυφόροι, παρείποντο δὲ οἱ δισχί- 

λιοι ἑκατέρωθεν τοῦ ὥρμωτος" ἐφείποντο δὲ οἱ τερὶ αὐτὸν 
"» ΔΒ χα 7 : ἧς »"» “ἋΣ 

σκήπτουχιοι εῷ ἵππων, κεκοσμήμενοι, σὺν τοις αἰαλτοῖς, 

ε Ζ: 7 Ε Ἄν ἢ ΄ 

ἐπσοι παρήγοντο χρυσοχώλινοι, ῥαβδωτοὶς ἐματιοίς κατα- 

Οἱ δ᾽ αὖ τῷ Κύρῳ τρεφόμενοι, 

Ζὶ 3 Ν οἱ ᾿ 7 ΛΑ, τ. 1 δὲ δ, δ' Ψ 
πεπτώμενοι, ὠμυῷι τοὺς διωκοσίους᾽ ἐπὶ θὲ τούτοις θἐσχί- 

φ χ Ξ ) Ν Ἄ Ψ;): « »“ « δι: ᾿' 

λιοι ξυστοφόροι᾽ επὶ δὲ τούτοις, ἱππεῖς οἱ σρῶωτοι γενόμε- 

Ι 

7 5 ς Ν οὶ Ζ ε »“ Ν ᾽ 

νοι, βένθιοι, εἰς ἐἑεκῶτον σ᾽ωντωχηή τετωγμενοι, ἡΎεΙΤΟο δὲ νυ" 

» 7 ᾽ Χ φ »: »7 ωζ ς 

των Χρυσαντας. Ἐπὶ δὲ τούτοις μύριοι ὠὡλλοι Περσων ιπ:- 
»ε ᾿ ε 7 ε »᾿ ᾽ν ᾽ Ὁ“ 7 

πέϊς τετωγμένοι ὡσαύτως, ἡγέτο δὲ αὐτῶν Ὑστάσπας" 

δ ΡΌΓΡατγοατη, οἱ πτεάϊα τ ΑἸ θα τα 
᾿πταχία πῇ οταῖ. Ρ] ατατομυ5 Αἰόχ. δι. 
διώλευκον αἰχὶς; Ρτορτίο ποπιῖης Σα- 
ρἄσπιν [ΠεΙγοΠίμῃ5 οἱ ΡΟ] νἱΐ. 61. 

ὑσγινοβαφεῖς} ῬΒΙΕΙΡΏ 5 κισσινοβ. 

εἐχρτοίῃε, 7ὰπ|. εἰ Οαεϊξ, κυσσινοβ. 
τῆᾶτρο ϑίερῇ. βυσσινοβ, ααοά ρῥτοῦᾶ- 
αἷς Πεοποὶ, εἰ ΝΥ εΙῆα5. ὑσσινοβαῷφεῖς 
Ροίαϊς Βτοάθαβ [)6 Ὠγίξίπο νἱτὶ ἀο- 
ἔλὶ δὰ Ῥ]τη 1κ- 6. 41. 

κεζυδυν} ῬΑ] Ια πὶ (ὐαττίας ἀϊοὶ(, 
σὸ αὐτὸ] Ουε]ῇ, δὴ δαάϊε, 
χειρίδων] Ουεῖῇ. εχ οοττϑξιϊίοης, 

ϑυρίδων, ἱγτίἀα5. ῬΒΠΕΙΡΏ 5. χειριδίων 
ΑἸτοτῇ, 

14. Περσῶν οὐδεὶ}] Αττίαπὶ ΑΠπϑῦ. 
ἦν. ταὶ, Ῥᾶυΐϊο ηίεα ἐκπλαγέντες τε 

ΑἸτοτῇ. 
5. ἐπεὶ δὲ] συεῖξ, ἐπειδή, ες ἀἄο- 

ΤΥΡΠοτὶς ἰ5 Οὐττὰς ἰ. ο. 
ἐφείποντο δὲ---«τριακοσίους) Ηεες οὐηΐ- 

πὶ πε. εἰ Ουεἰ!, δααϊάϊε Βτοάδοιι5. 
16. αὖ τῷ] Εἀά. ρε. Οσαεϊῇ, ΑἸτοτῇ. 

αὐτῷ ἀδηῖ. 
ῥαβδωτοῖς1 Μείοτυπι Ἑάά. ῥώβδῳ 

σοῖς Ἰατὴ Βτοάδθα5 τεξϊε σογγεχὶϊ, ἱν- 
ξαΐϊς (αρπίὶς ΨιτρΙ ἢ σοτη ραγαίὶβ. 

εἰς ἑκατὸν πανταχῆ] ΑἸτοτῇ. σᾶντ, 
εἰς ἑκατὸν ἀδῖ. 

17. μύριοι ὡσαύτως} ἴπ 1ἰτῖ5. Βτο- 
ἀεὶ ροῇ μύριοι αὐάϊϊα Ἰερυαπτυγ Πεεον 
Περσῶν ἱππεῖς σεταγμένοι. ἴῃ ΑἸτοτῇ, 
ροίξ ὡσαύτως δἀάϊτατ τεταγᾳεένοι, ᾳαοὰ 
ατὶ πεοοπδτι πὶ ἀαίοῖν!, 



ΓΙΒΕᾺ ΨΠΙ. ΟΑΡ. ΠΙ. 485 
Ν ) Ὑ δὴ - 7 “Ὁ ΡΜ ον 

ἐπὶ δὲ τούτοις ὥλλοι μύριοι ὡσαύτως τετωγμέενοι, ἤγειτο 
““ , ᾽ Ν 7 » « -“" Ύ », 

δι αὐτῶν Δατώμας" επὶ δὲ τούτοις ὥλλοι, ἡγεῖτο δ᾽ αὐ- 
“ ; ᾽ Ν ͵7 "- ς "»“, τιν ὡς Νὴ 7 

τῶν Γαδάτας. ᾿Ἐπὶ δὲ τούτοις Μῆδοι ἱππεῖς, ἐπὶ δὲ τού- 18 
Ν Ν ᾿ Δ Ν Ν 7 

Τ τοις ᾿Δρμένιοι, μέτα δὲ τούτους. θκώνιοι, μετῶ δὲ τούτους 
᾿ κ᾿ , Ὰ 7 7 Ν δ ἊΝ « Ζ 

Καδούσιοι, ἐπὶ δὲ τούτοις Σάκαι. Μετὰ δὲ τοὺς ἱππέως 
ε΄ » ὥ τα « » Χ » “ τ 

φρμιωτῷ ἐπὶ τεττώρων τετογ μένον ἤγειτο δὲ αὐτῶν Αρτα- 
͵ »,“)» : 

βατης Πέρσης. 
ΟἹ Ἁ 3 » 7 Ψ, 57 9 

ΠΙορευομιένου δὲ ὠὐυτοῦυ, σπωρείσπτοντο τωμποόλλοι ὠνρω- 19 
" "»"Ὃ 7 7 7 7) γ μι 7 

σοι ἔζω τῶν σημείων, δεόμενοι Κύρου ὡλλος ὠὡλλής τρῶ- 
΄ ἯΣΝ Ν Ε νὼ “" ͵ὔ Ἂς 

ξεως. Πέωψας οὖν τῦρος αὐτοὺς τῶν σκηπτουχων τινῶς, 
᾽ ἣ ἐᾺΨ “Ὕ ἐ ΄ “ εἴ 8 ον 

οἱ παρείποντο ὠυτῳ τρεις ἑκατέρωθεν του Ὡρμῶτος αὐτου 
γ΄. -. “᾿ ψ δ ν ΕῚ »“ 3 »" γ, 

τουτοῦυ εἐνέεκῶ, τοῦ διωγγέλλειν, εἐκελευσὲν εἰπεῖν ὠυτοις, εἰ 
͵Ζ΄ 2 »-»"» Ν 7 »“"» «ς ᾳ ἯῪἉἈ .“ἦ ἃς ς 

τις τι ὠὑτου δέοιτο, διδάσκειν τῶν ὑπαρχῶν τινὼ, ὃ τι τὶς 
ς ᾿ Ὁ 

ΟΣ μεν δὴ 
3 2 »Υ̓͂ΥΝ ἯῚ᾿ Ὗ ς τ, γι Νν 79 

ἀπιόντες εὐθὺς κατὼ τοὺς ἱππέας ἐπορεύοντο, Κοιὶ εβου-- 
Ν "“ ἮΝ 2 Ἂ 

Ὁ δὲ Κυρος, οὺς εβοού-- 20 
͵7 7 »“» 7 Εἰ ἐν ΜᾺ ΟῚ ν᾽ 

λετὸ μώλιστω Θερωπεύεσϑαι των Φιλων ὑπὸ τῶν ἀνϑρώ- 

ἔ 3 7 δ. ὃ“ ἐν ἣν νῶν »..ν» 
βούλοιτο, ἐκείνους δὲ ἔφη τῦρὸς αὐτὸν ερέϊν. 

ν 7ὔ δ νὰ 7 

λεύοντο, τίνι εκῶώστος τυροσίοί. 

υ ΄ Ἂς Ν ΕΝ 2 7 Θ᾽ 

πῶν, τούτους, πέμπων τινὰ, πρὸς αὑτὸν ἐκάλει κα 
ἘΖ π' ᾽ - « " “ὕὔ ὃ ε » διδὰ 

ἐκώστον, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς οὕτως" Ην τις ὑμῶς διϑάσκη 
ν »"» ᾿. ὡς Ἀ 5) Ν “Με»»νἜ} 

τι τούτων τῶν παρεπομένων, ὃς μὲν ἂν μηδὲν δοκῆ ὑμῖν 
ἕᾷ ὡς ΄ 5; “Ἴδὰ τ ἐγ ββάνς Τνς 5. ΣΝ δι 7 

λέγειν, μὴ τπρροσέχετε αὐτῷ τὸν νοῦν᾽ ὃς δὲ, ὧν δικωίΐων 
“ -“ Η ΄ ; τς λα κὰν κί. “ 

δέσιϑαι δοκῇ, εἰσωγγέλλετε τυρὸς ἐμὲ, ἵνα κοινῆ βουλευ- 
7 , ᾿ ».»νν 
ὄμενοι διωπράττοιμεν αὐτοῖς. 

ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Δατάμας] πα 'ἴὰ τ. ἄνϑρ. (οτ᾽ρία τα Παδεὶ ἃ ρτίπηα τηᾶ- 
Ἑάά, ρτ. εἰ συεὶῇ. οπια ρτ πὰς εχ πὰ. ΐ 
ῬΒΠΕΙΡΏΙ εἰ Βαάεπῇ ἰἰΌτο, σμπὶ 40 
ΑἸτοτί. Ἰηίδγαϊς Βιθρ δ η5. 

ἐσὶ δὲ τούτοις Σάκαι) Ήξρο εχ ᾿ἰδ τὶς 
Βτοάξθι ρτίγηὰ5 ϑτερῇ. δάάϊάϊε, οπλ πα 
1η Εαά. ρὑτ, σπεϊῇ, εἰ ῬΠΠΠ]εΙ. 

19. παρείσονσο] ΑἸτοτῇ, πάμπολλοι 
ἄνθϑρωσοι σαρείποντο. 

Οἱ--οἀσιόνσες} ἱτηροταπὶ βαρίταῖο- 
τεβ, Ρυῖο: {εὰὦ φαϊηᾶπὶ ᾿ἢἰ ἱσι σεῖς ὃ 
8 ἰἰάετη αὶ ὕπαρχοι, ἀὰ 05 1|109 
τοῖεραῖ Ογτα59 

6 ΄ 

20. ὑπὸ τῶν ἀνθρώπω» Οὐε]ῇ, ἐπὶ 

τυρὸς αὑτὸν) ἙΔὰ. τ. Ουεῖξ. τρὰς 
αὐτὸν, Οα[18]. πρὸς αὐτούς. ἀεϊπάς ἐκα-- 
λεῖσο ΑἸτοτῖ, 

καὶ ἵκασσον] Ουεῖξ, εἴ πηᾶτρο 
Βιερῆ. καϑ'᾿ ἕνα ἕκασσον. εΐποερς 
οὕτως εκ ῬὨΠΕΙΡμΟ βἀάϊάϊε ϑῖθρῃ. 
αυοά δαρεῖ ετἰάπὶ ΑἸτογῖ. αὶ ροίῖεα 
σούσων τυαρεστομένων δῖ, 

εἰσαγγέλλετε)] Βυάεηῇς ςἕ ΑἸτοτί, 
ποροσάγετε --- διαπράτσπωμεν. φοίξετί 5 
Ρτοθδηῖς δίερμδηο, 

18 
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« ᾿, Ν "]ἷ » ΄΄ 3. ΟΝ 7 2 ῳ» 

21 ΣΝ μέν δὴ ὥλλοι, ἐπεὶ κωλέσειεν, ἀνὼ Χρῶτος ἐλαῦ- 
« 3 7 ἊΝ ᾽ Ἂ ," Δ Ἢ 

γοντες ὑπήκουον, συνωύζοντες τὴν ἀρχῆν τω Κύρῳ, καὶ εν- 
" «“ Ψ, ζω "ἢ ΄ 1 

δεικνύμενοι, ὅτι σφόδρω πείθοιντο Δαϊφάρνης δέ τις ἥν, 
4 57) γῆ ΄ δ 77 3 Ν Ν 

σολοικότερος ἄνθρωπος τῷ τρόπῳ, ὃς ῴετο, εἰ μὴ ταχὺ 
ς 7 ᾽ ᾿ ᾽ δ » ͵ εἶ 

42 ὑπωκούοι, ἐλευϑερώτερος ἂν ᾧαίνεσϑαι. Αἰσιϑόμενος οὖν 
« Ἂ" : -“" 5.ὉΝς -» ὁ Κῦρος τοῦτο, πρὶν προσελθεῖν αὐτὸν καὶ διωλεχϑήναι 

3 »“» « ῃῳΞ ᾿ς “Ὁ " 9 Φ ὩΣ 

αύτῳ, ὑποπέμψας τιν τῶν σκηπτούχων, εἰπεῖν ἐκέλευσε 
Ἂν ΑΝ . ᾽ ἣλ 3 ΄ Ἂν Ν , 2 Ζ 

σρος αὑτον, οΤι οὐδὲν ἔτι δέοιτο᾽ καὶ τολοιπὸν οὐκ ἐκάλει. 
ε ἀκ. ον 3 "» “ “ ἫΝ δ 

23 Ὁ δὲ ὕστερος κληθεὶς αὐτοῦ ταρότερος αὐτῷ τυροσήλασε, 
« ων «“ »ὺ να ΠᾺΡ ἰϑκ ΄, 

καὶ ὁ Κῦρος ἵππον αὐτῷ ἔδωκε τῶν πωρεπομένων, καὶ 
3 ᾿ς “οΣσΘΨ 7 Ἃς »-ὉὍ μων ε} 

ἐκέλευσε τῶν σκηπτουχῶν τένὼ συνωπωγαγειν αὐτῳ, που 
" »“" ν αν 3) 7 ΚΣ 5] δ᾽ 

κελεύσεις. ἴοις δὲ ἰδοῦσιν ἐγτιμυὸν τί τοῦτο ἔδοξεν εἰνγα!, 
Ἂς ἧς 7 5 » Ἄν ΚΝ, 3 7 » ΄ 

κῶϊ πολὺ πλείονες ε τούτου αὐὑτον ε)ερώπευον ἀνϑ)ρώπων. 
π λ 3 ) ΧΝ ἊΝ ΄ ! -“» Ν 

24 Ἐπεὶ δὲ ὠῷικοντο πρὸς τῷ τεμενή, ἔϑυσαν τῳ Δι, 
ϑδοτβ ρεῖ- ὠν τὰ , Ν᾽ ,ὕ γα βϑὴ ἐν εν τῶν Ν 
αϑις ὰ- ψώϊ ὡλοκαύτωσαν τοὺς τωύρους᾽ ἐπειτῶ τῶ ἤλίω, κοὶ 
Ὀεπίυτγ ἰμάϊ ς- ᾿ Ἔν, Υ » ᾿ ; - 
ἑαυεῆϊες, ὡλοκωύτωσον τοὺς ἐππους. ἔσειτῳ Γὴ σφάξαντες, ὡς 

9 "ἢ ς 7 2 93) Ν “. »"7 

ἐζηγήσαντο οἱ μάγοι, ἐποίησαν' ἔπειτω δὲ, ἥρωσι τοῖς 
) Ἂς Ἃ “ “2 -“ὥ, ᾿ 

25 Συρίων ἔχουσι. Μετὰ δὲ ταῦτω, κώλου ὄντος τοῦ χωρίου, 
2 Ἵ ΄ « δ᾽ ἃς ΄ } ΄7 τῷ “" 

ἔδειξε τέρμμω ὡς ἐπὶ πέντε σταδίων χωρίου, καὶ εἶπε, 
Νι -“ γον ,ὔ 9 - ᾽ -“ ΧΘῈΣ ἰδ, 

κατὼ ᾧυλω ἀνὼ κρώτος ἐνταῦσω ἀφέϊνωι τοὺς ἵππους. 

241 κράτος] ΑἸτοτῇ. χράτως. ἀεϊπάε 
συνάξοντες 1 ὰπϊ, εἰ ῬΠΏΠ]ΕΙ, 

ΔαϊφάρνηςἾ ῬὨΙΠΕΙΡ 5. ])αιρλεένγηες, 
ΤΩ ῦΓΡΟ διερῇ. Δατίνης, ΑἸτογῖ. δΔάσι- 
γὰςς 

σῷ σπρόπῳ] Βυαάεηῆς εἴ ΑἸτοτῖ. σὸν 
πρόσον : τεξὶε, Ρυϊο. 

εἰ μὴ} Ματγρο ϑιερῆ. εἰ ταχὺ---ἀνε- 
λευϑερώτερος, Αἰϊτοτῇ, εἰ ταχὺ ὑπακού- 
φιἐν, ἐλενθερώτερος. ᾿ 

23. Ὁ δὲ---ἴσσον] ΠΙᾶπο 1 τὶ Βα- 
ἀεηῇ [οτὶρίαγαπη σὰπὶ (δτηδσᾶσίο, 
Ι,ςοποϊανίο εἰ Ζευηϊο ρῥγτα]ὶ νὰ]- 
ξατὶ : ὡς δ᾽ ὁ ὕστερον κληϑεὶς αὐτοῦ 
πορότερος αὐτῷ ὑπήκουσε, τυροσήλασεν ὃ 
Κῦρος, καὶ ἵππον. ααοά οτεά! 0116 πὰ }]οὸ 
πιοῦᾶο εἰ, Ογγατη ἐχ ροτηρᾶ ἰρία ἀε- 
Ἡςχιε εἰ Ποπλῖηὶ ᾿ρίαπι οσουτγιε, 
ΑἸτοτῇ, να] σαῖαπι Γογιρίαταπῃ εη αἰταΓ. 

σοῦτο) Εκ ΑἰΙά, οὐπὶ 4αὰὰ ΑἸτοτῖ, 

τενοσοανὶς ϑίερῃ. ἀεϊηάς πολὺ ἢ σλεί- 
ονες τούτου αὐτὸν ἐϑ. ἄνθρωποι ΑἸτοτῇ, 

24. ἀφίκοντο) .. Α, Τί, ἀφίκοιντο. 
ἀεϊηας ΑἸτοτῇ, σεμένη, εὐθὺς αὖ τῷ Διΐ 
ὡλοκαύτωσαν. 1)ὲ (ἀοτΠοϊογατα τίτα 
ΔὈΙ]αε ἰρηθ ρεταρεπάογαμῃ Εετοάος- 
ἴὰ9 1.132. σοπίγδα!οἷξ, 
Ἡλίῳ καὶ) ΑἸά. καὶ οτηϊτεῖξ. 
ἐξηγήσαντο) ϑῖερῃ. ΠΟ. Ὁ] Ἰερὶ ἐξυ- 

γοῦντο αἰῖ, φυοὰ εξ ἰη Αἰτογῆμο |1- 
Ῥτο. 

25. σταδίων χωρίου] ΑἸτεγτα πὶ Πος 
χωρίου (ἀρετνδουυτη εἴ ; ἢ ἴᾶπιεῃ 
τοϊεγοῖωτγ, ἀγα! απ ταξεϊας δα ἀϊάετὶς 
σοῦ. 

φῦλα] 1ἴὰ οσυτη Βτγοίβιὶ ἰἰὈτὶς, ΑἸ- 
τοιῆπο εἰ Αροῆο]ῖο Ζεουης ρτὸ φυκ 
δ, ὁ- 

ἀφεῖνα] Οὰπὶ ΛΙιοτῆηο Αροδο 5 
ΧΧ. 14. ἀφιένα. 
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Σ “ » ΄ 32, ΟΡ ς ᾿ ἣς- 

Σὺν μὲν οὖν τοῖς Πέρσαις αὐτὸς ἥλασε, καὶ ενίκω" πολὺ 
ν ᾽ ΄ ἀκ νιοῦ ς -“ ΄ Ἦ ἃ 

μάλιστα γῶρ εμεμελήκει ἄυτω ππικῆς Μήδων δὲ Αρ- 

τάβαζος ἐνίκα (Κῦρος γὰρ αὐτῷ τὸν ἵππον ἐδεδώκει) 

᾽ Σύρων δὲ, ὁ προστατῶν" ᾿Αρμενίων δε, Τιγράνης" Ὑρκα- 
ξ « ὌΝ. ἐ “ἭἪΆ Ν ᾽ ͵ .“.) Ἂς 

γίων δὲ, ὃ υἱὸς τοῦ ἱππάρχου" Σακῶν δὲ, ἰδιώτης δγήῤ, 

ἀπέλιπεν ἄρα τῷ ἵππῳ τοὺς 

ἡμίσει τοῦ δρόμου. Ἔνθα δὴ λέγεται ὁ Κῦρος ἐρέσιϑοι26 
Ὰΐ ΨῈΞ: α ᾽ 7 32 ὃΝ ἐμ 5» ᾧ Ὁ εἢ 

τὸν νεωνίσκον, εἰ δέζωιτ᾽ ἂν βασιλείαν ὠντὶ τοῦ Ἱσγπου. 

Τὸν δι ̓ἐἀποκρίνασϑιαι, ὅτι βασιλείαν μὲν οὐκ ἂν δεξαί- 

μῆν, χάριν δὲ ἀνδρὶ ἀγώθῶ καταθέσθαι δεξαίμην ἄν. 

Καὶ ὁ Κῦρος εἶπε, Καὶ μὴν ἐγὼ δεϊζαί σοι θέλω, ἔνθα, 27 

καὶν μύων βώλης, οὐκ ἂν ἁμάρτοις ἀνδρὸς ὠγαϑοῦ. Πάν- 

τως τοίνυν, ὁ Σάκας ἔφη, δέιζόν μοι ὡς βαλῶ γε ταύτη 

τῇ βώλῳ, ἔφη ἀνελόμενος. Καὶ ὁ μὲν Κῦρος δείκνυσιν 28 
.. ὦ 'ῃὉ Ν " “» 7 « δ ,, 

αὐτῷ, Ὅπου ἥσων πλεέιστοι τῶν Φίλων" ὁ δὲ κωτωμύων 

ῆσι τῇ βώλῳ, καὶ τοωρελαύνοντος Φεραύλα τυγχάνει" 
3} ᾿Ν «  ὰ ᾿" ΑΝ, εἶ 

ετυχε γῶρ ὁ Φερωύλως τωρωγγέλλων τι τακτὸς παραὶ 

τοῦ Κύρου" βληθεὶς δὲ οὐδὲ μετεστράφη, ἀλλ᾽ 

ἐφ᾽ ὉπῈρ ἐτώχϑη. ᾿Ανωβλέψας δὲ ἡ Σάκας, 

Ὑ « ᾽ Ἂς “ 

ὠλλους ἐπποὺς εἐγγυς τῶ 

πρίν 
ὠχέετο, 

ἐρωτῷ, 29 

ἱσσικῆ:) Οαεϊξ, ἵσσου, {εὰ οοττγε- 
δϊαπ). ραυϊο ἃπῖεα ἐνίκω τσολύ" μά- 
λιστα γὰρ ἀϊπίηραϊς ΑἸτοτῆπι5 11- 
Ῥεσ. 

᾿Αρτάβαξζος) Ηος ποπηεπ εχ [ἰδτὸ 
Βαάεηῇ, σὔπὶ 0 ἔαοϊς ΑἸτοτγῖ, σα πὶ 
Οδπηδγᾶτῖο ἃἰϊοτὶ ᾿Αρσαβάτης, ποά 
Ροτίξ εταὶ {Ὸρτὰ ὃ. 18. ργϑῖα]ιῖ 
Ζευηε ; ἰάεπι Δροϊο!ας ροίοϊε. 

ὁ τυροστατῶν) τῶν τσάντων Ταδάτας 
αἰϊσασπάς Ἰασάος Βτγοάεθαβ εἴ ἱπτότρτε- 
ἴαῖατ ῬΏΠ ΘΙ ρἢα5, ασαοὰ ρεἰοβεπιὰ εξ 
σεηΐαϊς Ζεῦπα. ὁ τρώντων Ταδάτα; 
Αἰτοτῇ. 

ὠσπέλισεν) Οπεῖϊξ. ἀσέλεισεν. Ρτο 
ἄρα Βτοὰ. ἀπποίαν!τ γὰρ, εἴ ἀεΐποερς 
φυροτὶῖ, δῇ ἱσσπες ἔοϊτε ἑοτ δεηἀα ἴη 
τιθείς, 

26. Ἔνϑα δὰ] Νατγγαῖίο ῃΐο δογαρία 
τΕΡ ΕΙΣ ἀετη ΠῚ 8. 20. 

τοῦ ἵππον) Ατε σα πὶ οταϊεῖς Ταπε|, 
Θαεῖ, 

27. μύων] Βυάληῇς καμρούων, ΑἸ- 
τοτγῖ. σοι δεῖξαι ϑέλω--- κἀν καμεμούων----: 

ἁμάρσης. ἴαρτα [οτὶρῖο ὡμεάρτοις. ἀε- 
᾿πάς Σαχᾶς. ἀδτῖ, 

ἔφη ὠνελόμενος) Γίτς εἰς Βυάεηῆς 

{οτιρτατα ργοῦδέα εἰϊα ταὶ ἃ ϑτερῇ. τεὶϊ- 
αὶ ΌΤΙ ὠνελόμενος δεῖξόν μο:--οβώλωῳ 
ὠνελών. ἘΒεξὶς ρῥτίπηα5 Ὑνεϊῆςε ἔφη 
Οὐπὶ ἀνελόμεενος ορυ αν, δηῖθα αἰξ- 
1απέζαπι, Ἰητεγρτείαταβ κί λαὸ σίοῤα 
(ο ἰοὺ αι ΦΜΙ ἦρος ἀϊξέμγς Ἀὲμίεγατ) 
εἰ: 7αοέατη. 

28. τακαὸς)] ᾿ἴὰ ὰπτ, Οπεῖ, τε- 
ταγμένον ΑἸὰ, τραραγγελῶν σινὶ σαπκτι- 
κὸὃὸν Βαάεηῇε: ἴθ ααὸ ἰοτίαῆξ σακτὸν 
ἰαῖεῖ, φαοὰ πιᾶϊῖπὶ οαπι: ὅγοάθο, 
αυδηααδπ) εχ ἹΠπυονήϊαε τακτὸν σί- 
σόν, Εχ Χεπορῆ. ἢ. 61. ν. 2», 26. τακτὸν 
ἀργύριον Ἰατιἀατὶ τἸάεο,. Αροβοϊϊας 61- 
ἴᾶᾷτῇ οὐτὴ ΑἸτοτί. τακτικὸν Ὠαῦες, ὑσπιὰ 
Κύρου Βυάἀεηῇῆς οὐπὶ Αροϊο]ῖο εἰ Αἱ- 
τοτῇ. ; 

114 
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"ᾳ 9 » υΝ ᾿ς 9 9) 3 Ἂν »“ Ζ 

τίνος ἔτυχεν. Οὐ μωὼ τὸν Δί᾽, ἐφη, οὐδενὸς τῶν τὐωροντῶν. 
9 3 3 ΄ 3) ς ΄ »"» 5 Ἃ Ν 

Αλλ᾽ οὐ μέντοι, εῷη ὁ νεωνίσκος, τῶν γε ἀπόντων. Ναὶ 
δ. 29 3] ε - 7 » ᾿ “ ᾿ς ᾿ς .“ Ἂ 

μῶ Δι,, εῷη ὁ Κυρος, σὺ Ὑεὲ ἐκείνου τοῦ τῦωρὼ τῷ ὧρ- 
ἈΚ ἢ τς 7 Ν᾽; “ Ν »“ 9) ;» 

ματὼ τῶχυ ἐλαύνοντος τὸν ἱππὸν. Καὶ τως, εᾧη, οὐ 
“ « -»Ὕ 59) ΜᾺ χι τὰς 

30 μεταστρέφεται ; Καὶ ὁ Κυρος ἐῷη, Μαινόμενος γάρ τίς 
3 ς 9 3 ἼΑ οὶ ) - 
ἐστιν, ὡς ἔοικεν. ᾿Ακούσως δὲ ὁ νεανίσκος, ὠχίτο σκεψό- 

Ζ ὅν νι ὧν ΟΡ ἿΝ΄ Ἅ ἐδε 

μενος, τὶς εἰη᾽ καὶ εὑρίσκει τὸν Φεραύλαν γῆς τε κατο-- 
ἣν ψ Ν ω ᾿ ἃς τος ἃς 2 ἜΜ: ΄Ὁ“ 

πλέων τὸ γένειον κωὶ ὠἰμῶτος" ερρυή γῶρ αὐτῶ εκ τῆς 
ΚοῦνΝ, “. 

31 ῥινὸς βληϑόντι. 
ἤ [: ΔΝ 5 ε 4 δον 7 “ 

βληϑείη. Ὁ δε ἀπεκρίνατο. Ὡς ὁρῶς. Δίδωμι τοίνυν 
39) Ἂς .« ε δῶν Ὁ Ὅβ, “» 

σο!, εῷη, τουτονὶ τὸν ἵππον. Ὁ δὶ ἐπήρετο, ᾿Αντὶ τοὺ ; 

Ἐπεὶ δὲ τοροσήλϑεν, ἤρετο αὐτὸν, εἰ 

7 Ν » « ν Ἂς “ Ἴ 

Ἔκ τούτου δὴ διηγᾶτο ὁ Σάκας τὸ τράγμω, καὶ τέλος 
- ᾿ . « Ρ ΕἸ εν Ε] ἦέ 

εἰπε Καὶ οἰμαί γε οὐχ, ἡμαρτηκέναι ἀνδρὸς ἀγαθοῦ. 
ε {δ᾽ 5 Ἄν, »" Ν ὮΝ 7 

82 Καὶ ὁ Φεραύλας εἰπεν, Αλλὼῶ τλουσιωτέρω μεν ὧν, εἰ 
ΕῚ ἂν τὴν 3 ΄ "ε" Ν “ δ ΄ 2 ΡῚ 

ἐσωφρόνεις, ἥ ἐμοὶ, ἐδίδους" νῦν δὲ κογω δέξομαι. εἐπεύ- 
3 “Ὁ - -« » : ο“Τ 

χομαι δὲ, ἔφη, τὸς ϑεοῖς, οἵπερ με ἐποίησαν βληθῆναι 
ς -“ "-“ ων ᾿ς ΨΞ »"» ΓΑ. ς 

ὑπὸ σοῦ, δουναί μοι ποίήσωι, μή μετωμελειν σοι τῆς ἐμῆς 
»“, ΄ -“- Χ "} ΕῚ ΄ 5 ἃς 8.1 ἃς Α, » ᾿ 

δωρεᾶς. Καὶ γυν μέν, εῷη, ὠπελώ, ἀναβὰς επὶ τὸν ἐμὸν 
« “ ΝΥ 3 Ν ὡς Ἂν τά « Χ Ν. 

ἵππον. αὖϑις δὲ ἐγὼ ταρέσομωι πρὸς σε. Οἱ μεν δὴ 

οὕτω διηλλάξαντο. Καδουσίων δὲ ἐνίκα ἹΡαϑονίκης. 

29. ἔτυχεν) ]αηῖ, ἐτύχεσεν. ΑἸτοτῖ, 
ἐρωτᾷ ὁ Σακᾶς ἀαῖ. Ῥοῇ ἔφη Αροῆο- 
᾿ϊὼ8 ὁ Κῦρος ἀἀάϊτα τι Παθεῖ, αὐ ΑἸτοτῖ. 

μέντοι) Ομε]ῇ, μέν σι, φυοὰ ρῥτοῦο : 
ἀεϊηάς σὺ δὲ ΑἸτοτί, 

30. ἀκούσας δὲ] Τπ|, ΟπεἸ] ἢ, ΡΒ]. 
Αροΐβοὶ. οππίτταης δέ. 

31. τοροσῆλϑεν) ΑΡΟβο] 5 συνῆλθεν 
ἀδίποερε ὠπεκρίνετο Ὠάῦεῖ, 

φουτονὶ} [τὰ ΑἸτοτγῖ. ῥγὸ σοῦσον, ὕτο- 
Ὀαηΐς εἰἰατη ΕἸ μετ δά ὙΥε]]ετὶ 
Οτατηπηδῖ, 11. Ρ. 216. ἀεϊπάα ἐκ σοῦ 
δὴ διηγεῖτο Θπε]ῖ, οαπὶ  αῃτίη. Σα- 
κἂς ΔΊτοτί. : 

καὶ οἵἴκαί γεῖ καὶ τ᾽ οἵααί γε ϑιερῆ. 
1 δοσπο]. εἶπεν" ομα! γε Αροῆοὶ, ἀε- 
Ἰηάς ἀγίϊσα! τὰ ὁ δπῖς Ρῃογααϊθ πο- 
τὰ δὼ Οαλέ τς ΑἸτοτί. 

3.2. ἐδίδους] Βτιοάερια 5 ἐδίδως ταλὶς- 

μαῖ, ᾳυαοά Ὠαῦος Δροῖῆο!. 

τοῖς εοῖς} τοᾶσιν Δἀάϊ ἴῃ [ἰδ τς 4]1- 
ᾳαοῖ αἷς Βεοάδοιι.. δὲ τοᾶσι σοῖς Θιτοῖς 
Αροῖῦτοὶ. 

μεταμίλειν)] Ουεῖξ, κασαμέλειν. 
Βτοάφθιιβ μεταμελήσειν τη] δῖ. 

τῆς ἐμῆς} 1ἴὰ 11]. 1, 28. Φιλίᾳ τῇ ἐμῇ 
Ἰ. ς. σῇ εἰς ἐμέ, Ρ]αϊοπὶβ σοτγρὶᾶϑς εὐ- 
νοία σῇ σῇ Παδεῖ ἢπλΠεγ : ααᾶτε 
Τεοηοὶανὶ σῆς σῆς Τσοτγείϊοπα ποι 
εἰ ορυ8. αἰριωένγιο ἵμο, εχ Τατρητι 
Πξαῦτῖ. 1ϊ..2, 26. οαϊο ἑμο ῬΏοτπι. ν. 
8, 27. ἵμὰ οὐψέγυαρία εχ ΟἸσθγου δ 
ΕρΠ. χ. 24. ἰδυαάανις ὙΝ εἴΚε. 

ἀπέλα] Βτοάφθας εχ Πἰτὶβ Γαἷβ ἀσέ- 
λασὸον ἰαυάαῖ, συοὰ Ὦαῦεὶ Αροῆοὶ. 

᾿ ἀεϊποερϑ σόνδε σὸν ἐμὸν ΑΡΟΙΟ]. σὰ πη 
ΑἸιοτῆπο. Πἰδτο. 

αὖϑις] Μᾶτρο [,βοηοὶ. εὐθὺς, φαοά 
ἢαῦει Αροῆοὶ. 

'Ῥαβονίκης) ῬΏΪΠΕΙ, εἰ Ομοϊξ, 'Ῥαδί- 
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7 Ἁ ᾿ πως, “ ὙΕ »εὉ Ἃ “ἦ 

Αφίει δὲ καὶ τὰ ἄρματω καϑ' ἕκαστον" τοῖς δὲ νικῶσι 33 
»σ “ἢ 7 »σοσ -. ΝΟ ᾿ « ““ Ὁ πᾶσιν ἐδίδου βοὺς τε, ὅπως ἂν ϑύσωντες ἑστιῶντο, καὶ 

» ᾿ ἧς Χ 3 “ἢ Ἀν ὙΠ Ν, 
ἐκπώματώ. Τὸν μὲν οὖν βοὺν ἔλωβε καὶ αὐτὸς τὸ γικη-- 

Ψ ᾿ "“μ Νὶ 5 2 Ἂς ει» ΖΔ 7 ῬῚ 

τήριον" τῶν δὲ ἐκπωμάτων τὸ αὐτου μέρος Φερωύλω ἔθω-- 
«“ Δάν ς. ο»ἡ ΣΟΔᾺ Ὺ 2 “" 7 2) 

κεν, ὅτε κωλὼς ἔδοξεν αὐτῳ τὴν ἐκ τοῦ βασιλείου ἐλάσιν 
ἃ “ “ ἘΠ. ἐὰν τ οἷ 
Ἰωταγεῦσαι. Οὕτω δὴ ἡ τότε ὑπὸ Κύρου καταστωνεισῶ 84 

}) ε} 5 ρ»ο ΄ « ν΄» 9] 

ἔλωσις, οὕτως ἔτι καὶ νὺν διωμένει ἡ βασιλέως ἔλασις. 
ν ὌΝ ἡ Ἃἃκ κ᾿» . Ν 7 ε Ὰ " ἐμ 

ὥλην τῷ ἱερῶὼ ὠπεστιν, ὁτῶν μῆ Θύη. Ὡς δὲ ταῦτω τέλος 
“" ᾿ »"" ͵ὕ 3 ἊΣ Ρ} 9 5 

εἰχεν, αζδικνουντῶι πάλιν ες τὴν τόλιν, καὶ εσκήνωσων, 
“-' ΝῚ ΕΣ 7 νυν . » ͵7 - δὲ ᾶς ΕΣ 

οἷς μὲν ἐδόθησαν οἰκίαι, κατ᾽ οἰκίας" οἷς δὲ μὴ, ἐν 
“} 

τάξει. 
ἃ ᾿Ὶ ε 7 ἃς 7 Ἂς 7 “ 

Κωλέσωας δὲ καὶ ὁ Φεραύλας τὸν Σάκων, τὸν δόντων Τὸν 35 
ν Ρῃεγαυΐδσ “7 φῳ “ Ξ 37 “ 3} Ἀγ 

ἔσσον, ἐζένιςξ, κοι τὠλλῶ τε τοώρειχεν εκ λεω;, ϑόβΨα: Β5ΕΕὲ ξμὶμχ ποτηὶ- 
᾿ ͵΄) ΄-ς ᾿ς. ΄ Ὦ δὰ δὰ “ἢ ἣΝ “ πὸ ΡΙεθεῖο 
ἐδεδειπνήκεσαν, τῶ ἐκπωμωώτω αὐτῷ, ὦ ἐλωβε τσωρῶ ἐρυτςς οὐ εὶς ξοὶς 

» "᾿ »} ᾽ -» ε 7 ] [- ρο.., ἐκπιμπλᾶς τρούπινε καὶ ἐδωρέτο. Καὶ ὁ Σάώκας36 «οὐ ὴς 
ΠΡΝᾺ Ν Ν κ Χ Χ Χ λ Ν αϊν}ι- ὁρῶν πολλήν μὲν καὶ κωλὴν στρωμνήν, ττολλῆήν δὲ καὶ ἅτατη ρτο- 

. Ἢ τὰ Χ ἮΝ δ 1; “ἢ ] Ϊ 
κωλήν κατασκευὴν, καὶ οἰκέτας δὲ πολλοὺς, Εἰπέ μοι, ὑριδεις τὰ 
Ν ὅπ ᾽ὕ Ὁ 2 ὠμὶ " Ἴ ἐῷη, ὦ Φεραύλα, ἡ καὶ οἴκοι τῶν ὐλουσίων ἡσθώ; Καὶ ὁ37 58 [πᾶ 

͵ “ Ζ ἐδει δ) τοι ἜΛΡΨΙ Ἵ Φεραύλας εἰπε, Ποίων τλουσίων ; τῶν μὲν οὖν σωῷως Ὁ» υἱ [8:8 
ὥ Ε] 

3 ΄ 3 Χ 7 ς : δ δ Ἢ ) υδητα ἀποχειροβιώτων. Ἔμε γαρ τοι ὁο ὥὔωτηρ Τὴν μὲν τῶν ἧς πι τὰ 
͵ ᾿ ᾿ 2 ἊΝ - γ Χ ΣΤ ὰ  Υἱέϊα τ εἴ παίδων σταιδείων, γλισχρως αὐτὸς ἐργαζόμενος κῶι Τρε σαϊταπι, ἃς- 

οΙρίαϊ. 

νης, Μάατγρο ϑιερῆ. Τδοηο]. ἱΡαϑινίκης. 
ΑἸτοτῇ, Ῥαϑίης, εἰ ρᾶι!ο δηζεᾶ οὗτοι 
μὲν δὴ οὕπω. 

33. ἐδίδου----ν] Ηφοο ἄπο νοσαθαϊα 
ΑἸτοτῇ, οπηϊκεῖς, 

σὸ αὐτοῦ) ΑἸτοτῇ, σὸ ἑαυτοῦ ἀαῖ, 

αὐτῷ) διερῃαηὶ οοπ]εξταταπι [εϑ]- 
Οηἱ ᾿ἰρτογατα αὐτοῦ ρῥτγϑῖαϊὶ οὐ σοη- 
1επίατη ΑἸτοτῇ, 

διασαγεῦσα.)}) Ηος νεγθυτη [(δοη- 
οΟἸανίδπα δἰϊετὰ 6 πιδρίπε ϑίερῃ. 
οὰπὶ αυὰ ἔδοϊξ ΑἸτοτῇ, γεσερὶς ρτο- 
Ῥαηῖε Ροτίο, γεϊεξὶα ἴῃ τηδτρπεπιὶ 
να] ατγὶ οεὶρίαγα διατάξαι, τὰπαύδτη 
ξἰοἴδιημαιῖς. ΕΠ αυϊάετι ἴῃ Νοῆτι ἢ]. 
Οτἷ. νἱ. 1, νειθυσηῃ σαγεύειν, (δὰ ἀϊ- 
τοτία ποιίοης ; ταὠγεύεξιν ἄνδρας ἀἰϊχὶϊ 

ΕΟ γ]9 ΤΠΕΌ. 58. 
34. οὕτως ἔπι) ΑἸτογαπιὶ μος οὕσως 

Δρεῆξ τα]. ϑεἀ εοςε ΑἸτοτί, Πθὲτ 
Ὦφὸς ἰἴὰ ογάϊηανι: οὕτω δὴ σπότε---ἢ 
ἔλασις ἔσι καὶ νῦγ οὕπκως διαμένει. αυὶ 

οτγάο ἰο] γα] ογοσγα ἔδοιτ νοςσυϊατη. 
ἐσκήνωσαν)] ἀτυεϊῇ, ἐσκήνησαν, να ]ρα- 

ἴα Ὡρτᾶ (οτιριᾶ. 
35. Σάκαν) ΑἸτοσῖ. Σαχᾶν 1οτδὶξ 

δὶς εἰ βδιτι ροίξ δα. 
αὐτῷ] Βτοάξοαβ τη] εραὶ αὐτοῦ. ἀε- 

ἴπσερα πῆᾶῦρο [1ποπο]. ἐμπισλὰς, 
5ῖΈρῃ. 2. ἐμπιμσλὰς, Γεἀ τῆᾶτρο ἐκσί- 
“λάώ;. ΑἸτοτῇ, ἐμπιμπλὰς ἀατ, 

27. ἀποχειροβ ὕτίτας νοσαθυΐο 
εἴατι Πετγοάοτας 1]. 42. ἕοτίαπὲε ἐκ 
μίῳᾳ Ρἱερὶ5 ἀμέϊο, 
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2 ΄ ἘΡΘν τ Ν 7 ᾽ Ψ : - Ἷ - 
ῷων, ἐπαίδευεν: ἐπεὶ δὲ μειράκιον ἐγενόμην, οὐ δυνώμενος 

τρέφειν ἀργὸν, εἰς ἀγρὸν ἀπωγαγῶν, ἐκέλευσεν ἐργώζε- 

88σϑαι. Ἔνθα δὴ ἐγὼ ἀντέτρεζον ἐκεῖνον, ἕως ἔζη, αὐτὸς 
, ; [ Ν, , ᾽ ΄ 

σκάπτων καὶ σπείρων καὶ μώλωῳ μικρὸν γήδιον, οὐ μέντοι 
͵΄ πππ ἣν χ 7 ε ἘΣ Ν 7 ] 

ὥσονήρον γε, ὡλλὼῶ τσώντων δικοωιότωτον ὅ τι γαρ ἂν λα- 
΄ »ο Ν " 5 μον ὅν: τῶν κι 

βοι σπέρμο, καλῶς καὶ δικαίως ἀπεδίδου αὐτὸ τε καὶ 
΄ 8. δ 7 "΄ ἄ πὴ ς Ἁ ἀμ] 

τόκον οὐδὲν τι τηολύν᾽ ἡδὴ δὲ ποτε ὑπὸ “εννωιότητος καὶ 
» (4, “΄ 93) ψ Ἁ ἸΥ «“ἦ 

διπλάσιω ἀποδέδωκεν, ὧν ἔλαβεν. Οἴκοι μὲν οὖν οὕτως , 
, 

Ϊ 9 3) »" Ὰ “" Ὧ «ἉὉΝ ἅν. ὌΜΜΑ 

εγωγε ἔζων" γὺν δὲ ταῦτω τπώντω, ὦ ορούς,, Κυρὸς μοε 
"} ε Ἧ ε 5 ͵ ὅν ͵ γ 

80 ἔϑωκε. Καὶ ὁ Σάκας εἶπεν, Ὦ, μωώκοριε σὺ τῶ τε Φλλῶ, 
ΠΝ -“" .« 5 ᾿ Ψ, ΄ Ὗ 

καὶ αὐτὸ τουτὸ, ὅτι εκ ταένητος πλούσιος Ὑεγένησαωι" «ἀολὺ 
Ἐς , δ) Ν ᾿ ἦν -“ "δὲ - « ͵ 

γῶρ οιομνῶί σε κῶὶ Φιῶ τουτὸ ἡθίον λουτειν, ὁτι τπεινήσοις 
Ἕ ͵ Ζ 4 Ἵ 

4ο χρημάτων πεπλούτηκας. Καὶ ὃ Φερωύλως εἰπεν' Ἢ 

τοσ-- 
3} 

εῷη, 
.“ 2 7 δι 7 έ ΕῚ 5 δὰ -““ “ 

ὅτι ἐσϑίω μὲν καὶ τοίνω καὶ καθεύδω οὐδὲ οτίουν ἥδιον 
-» Ἅ Ἂ «, ΄ 5 « Ν “ ἐν ἈΝ. 

νῦν, ἢ τότε, ὅτε πένης ἥν. Ὅτι δὲ ταῦτω τολλώ ἐστι, 
΄“ Ν ἕ »Σ΄7ὗὔ7 Χ 

τοσουτον κερδαίνω, πλείω μὲν φυλάττειν δὲι, πλείω δὲ 
27 ΄ Ἢ ᾿ Ψ » ͵ Ψ, 

ὠλλοις διωνέμειν, πλείω δὲ ταλειόνων ἐπιμέλομενον τῦρογ- 
9 

41 ματῶὼ ἔχειν. 

δ .«“ ᾽ 7 ς Ζ « ΔΝ, “ 

γὰρ οὕτως, ὦ Σάκω, ὑπολαμβάνεις, ὡς ἐγὼ νὺν 
Ζ ωὡ ὃν { ; ᾿ “" 

ούτω ἥδιον ζῶ, ὅσω ὥλείω κέκτημαι; Οὐκ οἰσθω, 
Π Π 

“ Ν δ ΑΝ ΝᾺ " Ν “Νὰ -“ 

Νῦν γὰρ δὴ ἐμὲ πολλοὶ μὲν οἰκέτωι σῖτον 
4 ἐν Ν “ δ κα 7ὔ ε Δ. 5 (ᾧ 

αἰτοῦσι, πολλοὶ δὲ «σιέιν, τοολλοὶ δὲ ἐμιατιον" οἱ δὲ ἰώτρων 

δέονται" ἥκει δέ τις ἢ τῶν προβάτων λελυκωμένω φέρων, 

ἐγενόμην} Ματρο ϑίερῃ. Ιιεοποὶ. 
ἐγεγόνειν. Εἰ χυϊάσπι νυϊραῖατη ἐψιγνό- 
μην εχ ΑἸτογῆηο ἰἰῦτο οοτγτγεχὶ, 

28. ἀντέτρεφον)] Βαάεπηβ ἦν τρέ- 
ῷωυν. 

καὶ μάλα] Ἐχ ϑίοθεο, πιεῖ. 
Οὐ]. εὐ ΑἸτογῇ, καὶ τοβιίταῖς Ζεαπε. 

τυολὺν] Μάᾶτρο ϑιερῇ. τσολύ, ἀεῖϊη- 
(65 ἢ δή σοτς ϑιοῦθουβ, δὶ ἴῃ πιᾶῖ- 
Εἶπε ἀπποίδτατη οὐδέποτε. 

ἀποδέδωκεν] ΑἸτοτῇ. ὠσπέδωκεν. ἀδ- 
ἱπάξς οἴκοι μὲν δὴ ἔγωγε οὕτως ἔζων. 
ροῆςα Σακῶς αἵ Γεξϊ. 240. ὦ Σακᾶ. 

40. τυλείω κέκτημαι) ΑἸτοτί, ουπὶ 
ΘΙτΟῦΌΦΘΟ σγλείονα. 

ἥδιον νῦν] ϑιοῦθοιὶ οτγτάϊπεπι οὐπὶ 

Ζευηῖο ρτβοα]! ψυϊρατγὶ νῦν ἥδιον, ΑἹ- 
ἰοτῇ. μαθεῖ ετἰἰατπὶ ἥδιον νῦν {εἀ ἀεὶῃ - 
ΟΕΡ5 ἢ ὅτε οπη Ὁ τότε. ροῖεδ σσολλὰ 
ταῦτά ἐστιν τοσοῦτο κερδαίνω. 

τολείω} ἴτὰ Ζεαπε οὐπὶ ϑίερῃμδηο. 
ψυϊρο πλείονα δὲ ἐπί. αἵ εἢ ἴῃ Θυεἶ, 
διοῦςροας, Οοά. Βοαϊ. τσλειόνων. δὲ ἐσι- 
μελούμενον. ΑἸτογβηα5 τσλειόνων δὲ ἐσ - 
μελόμενον, ααᾶπι ροϊετίοσεπι ξογγηατα 
τεξίται. 

4. λελυκωμένα] ΗἩεΐγοξία5. λυκό- 
σπαστα ᾿ηϊεγρτοζαῖασ, ἀείησερϑ 51ε- 
Ρῃαηυς9 κασακεκρημνισμένους τη] εθαΐ 
Ἰερὶ, ἰη Ὑπείδυτο --τονισμένων ς νυ ]ρα- 
ἴὰπιὶ ἀεξεηαϊε ΑΡτγοΐομ, Τπαογά, Ρ, 
282. ὨΟΠ 6β0, 
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ἢ τῶν βοῶν κατωκεκρημνισμένα, ἢ γόσον Φώσκων ἐμ- 

πεπτωκέναι τοῖς κτήνεσιν᾽ ὥστ᾽ ἔμοι γε δοκῶ, ἔφη ὁ Φε- 

ραύλας, νῦν διὼ τὸ πολλὼ ἔχειν πλείω λυπεῖσϑαι, ἢ 

Καὶ ὁ Σάκας, ᾿Αλλῶὼ ναὶ 42 
μὼ Δία, ἔφη, ὅταν σῶω ἥ, -ππολλὼ ὁρῶν, τπσολλαπλάσιοω 

τρόσϑεν διὰ τὸ ὀλίγα ἔχειν. 

᾿ » 7, Ν ς ϑς ἱρὴ »᾿ “" 

[ἐμοῦ] εὐφρωίνη. Καὶ ὁ Φεραύλας εἶπεν, Ου τοι, ὦ 
7 .« «ς  αὰ.. Ἁ »" ͵΄ “ ς᾽ Ἂς 

Σώκα, οὕτως ἡδύ ἐστι τὸ ἐχειν χρημνώτω, ὥσπερ ὠνιωρὸν 
. Ἶ 3 7 ψ᾿ ᾽ .« 2 Ν . .» -: 

τὸ ἀποβάλλειν. Τνώση δ, ὁ τι ἐγὼ τἀληϑήη λέγω" 
κα Ν . Ἂς ᾿ 7, . ᾽ Ἂ ᾿ Ἃ «ς ΕἸ δ ο. 

τῶν μὲν Ὑωαρ τὐλουτούντων οὐδεὶς ἀνωγκάξετωι υῷ ἡδονῆς 
5» »"ΟΡ΄. »" Χ 5 Ψ 5“. Ὁ ἊΝ 7, 

ἀγρυπνεῖν, τῶν δὲ ἀποβαλλόντων τι οὐδένω ἂν ἴδοις δυ- 
Υ ῥὶ ες ν᾿ - 3 4 « 7ὔ] 

νώμενον καωϑεύδειν ὑπὸ λύπης. Μὰ Δί᾽, εῷη ὁ Σωκῶς, 43 
» 7 » Ψ Ρ᾽ » 7 Νὰ 

οὐδέ γε τῶν λαμβανόντων τι νυστάζοντω οὐδένω ἂν ἴδοις 
πον .ἐ ὡμ “Ὁ 9) ὸ δ » ᾿ς Ἂ 3) 

υῷ ἡδονῆς. ᾿Αληθῆ, εῷη, λέγεις" εἰ γάρ τοί τὸ ἔχειν 44 
.“ :“ Ν , « εχ Νι ΩΝ ὃ »᾿ 

οὑτως, ὥσπτερ τὸ λαμβώνειν, ἡδὺ ἥν, ολυ ὧν Φιεζερον 
᾽ ͵7 ς Ἁὦ “ ͵ ἣΣ ΕῚ Ἅ » 

εὐδαιμονίω οἱ τωὠλούσιοι τῶν τενήτων. Κωι ἀναγ κῆ ὃς 
τ βῶ-ς 3 τ} ᾽ ο - » κ-ς 

τοί ἐστιν, ἔζη, ὦ Σώκα, τὸν τοολλὼ ἔχοντω, πολλὼ καὶ 
ῳ- 5 ὃς ᾽ 7 ᾽ »ῃ; 

δαπανον καὶ εἰς ϑεοὺς, καὶ εἰς Φίλους, καὶ εἰς ξένους" 
«.“ τ 2 »" ΄ ω Ἔν 5) »"» 

ὁστις οὖν ἰσχυρως χρημωώσιν ἥδεται, εὖ ἰσϑι, τοῦτον, καὶ 
Ἴ 27 ε 7 

Δί᾽, ἐφὴη ὁ Σά- 45 
ν᾿ 2 ΝΆ 

γυουὶ εὐδαιμονίων 

᾿ ΄-“΄ » ΄- ΕἸ ῪΝῃἉ ἧς 

αστανωντῶ, ἰσχυρως ἀνιᾶσθαι. Μὰ 
» 7 ΕῚ } Ἀ Ζ 5 5 Ὄ 

κας. ἀλλ᾽ οὐκ εγὼ τούτων εἰμὶ, ὠλλὼ 
ΜΡ Ν Ν ᾽} Ν “ 

τοῦτο γομίζω, τὸ πολλὼ ἔχοντα πολλὰ καὶ δωπωνᾶν. 

ἔμοι γε] Τὰ οὐπὶ ϑιοῦεθο Ζειαης 
Ρῖὸ ὥσσέ μοι. ΑἸτοτῇ, ὥστ᾽ ἐμοί, 

42. Σάκας) ΑἸτοτῖ, ὁ Σακᾶς εἶπεν. 
δὶ ἀεϊπάς ὦ Σακᾷ. 

ἐμοῦ) Μυτεῖὰς θεπε ἀεί εσπάππι σεη- 
ἔεθαῖ ; ἰξίτασ εοϊαῆ. ἀεὶπάς Σαχζ 
ἡδὺ χρήματα οὕτως ὡς Τὰητ. σε}, 

ὥσπερ ἀνιαρὸν) Ψ ΪϊΡο εἰξ ὡς. ϑιερῇ. 
“; γε νεὶ ουτη διτοῦδοο ὥσσερ τη εθαῖ: 
Ροίετγίαβ οὐτη ΔΙτοτί. ρτοα}. ἀεῖπάς 
ἀποβαλεῖν ΑἸτοτῖ, 

Γνώσῃ]) Βιοθεβοις ἵν᾿ ὡς εἰδότι ἐγὼ 

σἀληϑῆ, ναϊραῖα ἴῃ τηδγρῖὶπα δάίοτεὶ- 
ΡῬῖα : απάς ἀτιϊοσα!απ δηῖὲ ὠληϑὴ ἴπ- 
εταὶς Ζειῦπε. ὅσ, ἀληϑῆ λέγω" τῶν 

γὰρ τυλουτούντων ΑἸτοτῇ, : 
ἀπρβαλλόντων) Μυτεῖα. τηλίεῦαῖ 

ἀποβαλόντων ; αἴ δηϊπὶ ἴα εἴῖαπὶ ὃ, 
43. λαβόντων ὁροτῖεθαῖ, (σμε]ἴ.--τλλου 
μένων. 

οὐδένα ἄν ἴδοις 1αητ. Οπεϊῇ, δίοῦ. 
ὄψει οὐδένα. ΑἸτοτῇ, ὅσι οὐδένα δυνάμε-- 
γον. 

43. οὐδέ γε] 1τὰ ϑιοῦ. εἰ ΡΠ]]εὶ. 
οὐδὲ «, Ἑά4ά. νεῖῖ. εἰ Οπεὶξ, Σακᾷς--- 
λαμβανόντων γυστάζοντὰ Αἰτοιβηαϑ }1- 
Ῥετγ. 

44. ἔφη, λέγει] 1. ΔΑ. ᾿ς Ομεὶξ, 

δοκεῖς λέγειν, που σα τὰ Βτοάθεὶ ᾿ἰθογν 
ῬΏΠΕΙ. ΒιοὉ. 

ἔφη ὦ Σακᾷ] ΑἸιοτγῇ, ἔφη, Σακᾷ, οἵ 
ἀεϊπάες (εξὶ. 45. ὁ Σακᾶς. 

ὅστις οὖν) ϑίοθθου5 ὅστις γάρ. 
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46 Τί οὖν, ἔφη, ταρὸς τῶν ϑεῶν, ὁ Φεραύλας, οὐχὶ σύ γε αὐ- 

τίκω μώλω εὐδαίμων ἐγένου, καὶ "ἣν εὐδοιίμυονα ἐποίη- 

σας; λαβὼν γὰρ, ἔφη, ταῦτω τάνταω κέκτησο, καὶ. 

χρῶ, ὅπως βούλει, αὐτὸς. ἐμὲ δὲ μηδὲν ὥλλο ; ὥσπερ 

τρέφε, καὶ ἔτι εὐτελέστερον ἢ ξένον" ἀρκέσει γάρ 

Παίςεις, 

Καὶ ὁ Φεραύλας ὀμόσας εἶπεν, ή μὴν. 

“ἢ ὃν Ἂς 39) 7 “τῴ 
47 μοι, ὁτίι ἂν καὶ σὺ ἔχης, τούτων ἀρόννον: 

2 « 7 

ἐῷη ὁ Σάκας. 

σπουδὴ λέγει. Καὶ ἄλλα γέ σοι, ὦ Σάκα, ταροσ διω- 

πράξομαι παρὰ Κύρου, μῆτε ϑύρας τὰς Κύρου ϑερα- 

σπεύειν, μῆτε στρατεύεσιγαι. ᾿Αλλὰ σὺ μὲν αὐλουτῶν. 

οἴκοι μενεῖς" ἐγὼ δὲ ταῦτω τοοιήσω καὶ ὑπὲρ σοὺ καὶ 
« Χ » ΚΣ ΄Ν , » Ν ᾿ ή ἣς ἊΝ 

ὑπὲρ ἐμοῦ" καὶ ἐάν τι ἀγαθὸν τπροσλωμίβάνω διὼ τὴν 
ὑφ ῃ ἝΝ Ν, "5 Ἂς ΄ ἃ. ψ ἐὰν» 

Κύρου σερωπείαν, ἡ καὶ πὸ στρατειῶς τινὸς, οἰσὼῶ τῦρος 
.« 9 4 57 ΞΖ ΕΣ » Ἂ » ᾽ 

σε, ἰνώ ετὶ τλειύόνων ἀρχῆς μόνον, εζη, ἐμὲ ὠπόλυσον 
7 "“ » εν ἊΝ Ν 3. ΓΝ Ν "ὕ 95.»ϑ ἃ 

ταυτῆς τῆς επιμελειίῶς" ἥν γῶρ ἔγω σχολήν ὡω πὸ 
7] » ΓΝ ", ἃς Ἂς Ψ 7 : 9 

τούτων, ἐμοὶ τὲ σὲ οἰομῶ! πολλῶ Καὶ Κυρω χρήσιμον εσε- 
7 «“ « ΄ “-“ ΄ ΙΝ 

48 σθαι. Τούτων οὕτω ῥηθέντων, ταυτῷ συνέϑεντο, κοι 
“σ ν " Ἔ Ν ς -ω ) ,ὔ, -“ ᾿ 

ταῦτω ἐποίουν. Καὶ ὁ μὲν ἡγειτὸ εὐδαίμων γεγενήσϑαι, 
“ ἈΩον. ἢ 7 « δ ΠΣ ΕΣ ΄ 
οτί τόλλων ἤρχε χρηματων᾽ ὁ δὶ αυ ἐνόμιζε μωκωριω- 

᾽ν .« » ΄ τ δ - ,7ὔ 

τῶτος εἰνῶ!, ὁτι ἐπίτροπον ἐξει, σχολήν τωρέχιοντο τρατ- 
.« Υ " ἮΝἫὋὋΠ εἰν 

τεῖν, ὅτι ὧν αὐτῷ ἡδὺ εἰή. ᾿ 
: ζ) Χ “ 7) ς Ἴ ΄ ΄, 

40 Ην δὲ τοῦ Φεραύλω 9 τρόπος φιλεταιρὸς τε, καὶ 
7ἷ ΝᾺ κιῖνἣΝ 8. .«“ 3: Δ Ὁ Ὁ ΄ 

ϑερωπεύειν οὐδὲν ἡδὺ υτώ οὑτως ἐδόκει εἶναι, οὐδ ὠῷε-- 

, 46. αὐτίκα μάλα] ϑιοῦ, αὖ. μᾶλλον. ὑπὲρ ἐμαυσοῦ ταᾶτρο ϑίερῇ. εἴ ΑἸτοτῇ, 
ἀεϊποερβ Ιάεπὶ γεέϊια8. ἀδβάϊτ ρῥγο νὰ]- 
ξατὶ εὐδαιμονῶν. 

χοῦ) 1ὰπτ, Ουε]ξ, σε δἀάυπῖ, ἀε- 
ἰποοΡ5 ὥσπερ βούλει τοῦ. ἀεὶπάς ἀλ- 

- λο ὥσπερ ξένον ΑἸτοτῇ. 
ἀρκέσει) Μάᾶτγρο ϑιερῇ. ἀρέσκει. ἀδ- 

πᾶς ἔχεις ΑἸζοτί. 
σούτων)] διοθεὶ 

διερῇ. 
47). Σάκας) ΑἸιτοτῖ, Σακᾶς, ἀειας 

Σακᾶ. 
μενεῖς) Ηοο ϑῖερῃ. ἀεάϊτ ῥτὸ μένε, 

εἰ ὥς εἰ ἴῃ ΔΙιοσῆπο ἰ᾿ἴῦσγο, ἀείηάς 

σούτονυ Ῥτοῦανὶῖ 

Ἰιθετ. 
ἢ καὶ ἀπὸ] ΑἸἰτογῖ, οὐγῆο ἤ Παρεῖ 

ἀεϊηὰς ἵνα ἐπὶ τυλειόνων. 
48. εὐδαίμων) 1ᾳπτ. Οαεὶξ, γὐδ είν 

νίαν. 

ἐξε [τὰ εχ σογγεξιίοπα εἰϊατη ΟἿ οὶ, 
δηῖδα ἔμεταϊ ἕξοι, αὐ ἴῃ ΑἸἰϊογβηος; 
αυοά μῥτϑίογι ΕἸΓΟἤογ δὰ Ὑ ε]]εγι ἰἰ. 
Ῥ. 2δ0. Οἰδεϊόν Ραῖο ; ἢς εηἰπὶ εἴ 
(εξὶ, 5ο. ὑπερήδετο ὅτι ἐξέσοιτο αὐσῷ. 

πσαρέχοντα Σὺ, Ματιρο 5ιερᾷ, τοαρί- 
ξοντα, αὐ Αἰτογῆπας ἰἰθοτ, 
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λιμὸν, ὡς ἀνθρώπους. Καὶ γὰρ βέλτιστον ττάντων τῶν 

ζώων ἡγεῖτο ἄνθρωπον εἶναι καὶ εὐχαριστότωτον, ὅτι, 

ἑώρω, τούς τε ἐπαινουμένους ὑπό τινος ἀντεπαινουντῶς 

τούτους τπροϑύμως, τοῖς τε χαριζομένοις πειρωμένους ἀν- 

τιχορίζεσϑαι" καὶ οὺς γνοῖεν εὐνοϊκῶς ἔχοντας, τούτοις 

ἀντευνοοῦντας" καὶ οὺς εἰδέιεν Φιλοῦντως αὐτοὺς, τούτους ΄ 

μισεῖν οὐ δυναμένους" καὶ γονέως δὲ τυολὺ μᾶλλον ἀντι- | 

ϑερωπεύειν ττάντων τῶν ζώων ἐθέλοντας καὶ ζῶντας καὶ 

τελευτήσαντας τῷ δὲ, ἄλλω πάντω ζῶω καὶ ἀγνωμονέ- 

στερώ καὶ ἀχαριστότερω ἀνθρώπων ἐγίγνωσκεν εἶναι. 

Οὕτω δὴ ὅ τε Φεραύλας ὑπερήδετο, ὅτι ἐξέσοιτο αὐτῷ, 50 

ὠπαλλαγέντι τῆς τῶν ἄλλων κτημώτων ἐπιμελείας, ὁ 

ἀμφὶ τοὺς φίλους ἔχειν" ὁ τε Σάκας, ὅτι ἔμελλε πολλὰ 

ἔχων πολλοῖς χρήσεσϑ᾽αι. ᾿Ἐφίλει δὲ ὁ μὲν Σάκας τὸν 

Φεραύλαν, ὅτι προσέφερε τι ὠεί; ὁ δὲ, τὸν Σώκαν, ὅτι 
ι 7 7 , 3 ψ, » ν᾿ 

παρωλωμβάνειν σάντω ἤθελε, καὶ, ἀεὶ τὐλειόνων ἐπιμε- 

λόμενος, οὐδὲν μῶλλον αὐτῶ ἀσχολίαν παρεῖχε. Καὶ 

οὗτοι μὲν δὴ οὕτω διηγον. 

ΑΕ ν. 

ΘΥ͂ΣΑΣ δὲ [καὶ] ὁ Κῦρος, καὶ νικητήριω ἑστιῶν, ἐκά-- Αταῖοος εχ- 
οἵριοσοη- ἕν Ν 7, ᾽ 5. Ἃς "7, 7 ἼΣΕΣ 

'λεσε τῶν Φίλων, οἱ μώλιστ᾽ ὐτὸν αὔξειν τε βουλόμενοι νὶνῖο τες, 
ἜἝ τῷ ὈΕΣ ; ταβ. ἈΌ] 7οοἱ 

Φανεροὶ ἤσαν καὶ τιμῶντες εὐνομκώτωτω. Συνεκώλεσε ἰἰδεταϊες 
Ν ᾿ ὄὐψα χ ἢ 7 Ἀ ὡ Ἢ ῃ Ἔ ΠΟΩ ἀεῆάε- 

δὲ αὐτοῖς καὶ Ἀρτάβαζον τὸν Μῆδον, καὶ Τιγρώνην τὸν τάλαν, 
ἊΨ» ε Ζ .« 7 

᾿Αρμένιον, καὶ τὸν γρκάνιον ἵππάρχον, καὶ Γωβρύαν. 

. 40. ἑώρα, πούς τε] ΑἸτοτί, ἑώρα, τοὺς τοάντα ἤπελ:)] Ματρο ϑδίερῃ. σε 
ΟΥΆΪΠῸ τε. τυάντα ἤϑελε, καὶ δὴ, τσλ. ηπε ἱρία 

καὶ ἀγνωμονέσπερα)] Ἐχ διέξχοτίαῖε 
ΑἸτοτῖ, Πεοο δηϊεροίαὶϊ πηθη]ῦτο αἰτετὶ 
εχ ἡδίαγα τοῦτα ροβετίοτὶ : καὶ ἀχα- 
ρισπόσερα." 

ΡΟ, ποὺς Φίλους ποὺς ἄλλους ΑἸά. 
Βτοάδοει ᾿ἰρετ, ῬΏΠΕΙΡΏΪ, Οαῦτιεὶ. εἰ 
ΑἸτοτῇ. αὰϊ ἀεῖπάε Σακῶς ἀαϊ [ἐπηρεῦ 
εἰ Σακᾶ». 

εἰ [οτρίατα ΠὈτὶ ΑἸτογῆπὶ, εχ απο 
νυϊραίατη ἐσιμελούμενος σοΥΓΕΧΙ. 

οὗφοῇ Ἑάὰ. νεῖς, (συ εὶξ, αὐτοί. 
Ι. καὶ νικητήρια] καὶ οταϊτταπε ἘΔ4ά. 

νείς. σσεϊξ, ῬΏΠΠ]εὶ. εἰ ΑἸτοτῇ. αἰτεσαστι 
εἴϊδτι καὶ δηΐς ὁ Κῦρος ΑὈεἴἴξ πηα]εραξζ 
Ζεαπε : εἴ οπχίῆι ΝΥ εῖίκε. 

σὸν ᾿Αρμένιον] τὸν Μῆδον καὶ Τιγράνην 
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δ ὗ Ν "Ὁ δι ἱδῳ »»»ν ἈΝ Σ “ἷ οαδώτως δὲ τῶν σκηπτούχων ἥρχεν αὐτῷ, καὶ ὅπη ἐκέϊ- 
Ζ « Ὁ 4] Ζ ΄ ΡΞ Ν | 

νος διεκόσμησεν, ἡ σᾶσω ἔνδον δίωιτω καϑ᾽εἰιστήκει" καὶ 
ξ Ν ω-“7 δ) αν 1 Ἵ ᾿ 9 
ὁπότε μεν συνδεισνοιέν τινες, οὐδ ἐκάθιζε Γαωδώτας, ὠὡλλ᾽ 
3 ο“. ε 7 εὖ ᾽ ἊΝ (τὸ Ν χ Ὅλ μ 

ἐπεμέελειτο ὁσῦτε δὲ αὐτοὶ εἰέν, Χῶώι συνεδείπνει" ἥδετο β 
ἃς ἜΣ ;- ΄ ᾽ “ -“οΣσῸ Ἂ 

γὰρ αὐτῷ ξυνών" ἀντὶ δὲ τούτων πολλοῖς καὶ μεγάλοις 
᾽ “ Ὁ “Ὁ Ψ Ἂς Χ »-»" δ ΠΣ 

ἐτιμῶτο ὑπὸ τοῦ Κύρου" διὼ δὲ Κῦρον καὶ ὑπ᾽ ὥλλων. 
ΔΩ ς 7 . »-Ὡἢὔ᾿ ᾽ 7) ᾽) 

4'Ὡς δὲ ἡλϑον οἱ κληϑέντες ἐπὶ τὸ δεῖπνον, οὐχ, ὅπου ἔτυ- 
Ὁ ᾽ 7 » "»,΄Δὰἃ δὴ ἿΑ δὴ» 

χεν εἐκώστον ἐκάϑιζν, ὡλλ ον μὲν μαλιστῶὼ ετιμῶ, 
᾿ς Ν ᾽ Ἰὰς -» ς 9 ΄ 7 

τῦαρο; τὴν ἀριστερῶν χειρῶν, ὡς εὐεπιουλευτοτέρως ταύτης 
“] ὮΝ »“ »" Ν Ν 7 ΄ Ν Ὗ ᾿: 

οὔσης, ἢ τῆς δεξιῶς" τὸν δὲ δεύτερον παρὼν τὴν δεξιῶν, τὸν 
Α 7 Ἄς .ν ᾽ μμν ᾿᾿ 

δὲ τρίτον πάλιν πηωρὼ τὴν ἀριστερῶν, τὸν δὲ τέταρτον 
ς- Ν Ρ Ψ ἌΓ ὯΝ, Ἴ ε Ἂ 

αὐαρὼ τὴν δεξιάν' καὶ ἣν ὥλέονες ὡσιν, ὡσαύτως. ἼΣα- 
Ἂ Χ πε - »οΣ΄7ἷἄ » Δ.) ᾽ “Σ- 

φηνίξσϑαι δὲ, ὡς ἕκαστον ἐτίμα, τοῦτο ἐδόκει αὐτῷ 
» Ἂς " .“ ε Ν “2 ε ἊΨ Ἂς 

ὠγοϑὸν εἰνωι" ὅτι, ὅπου μὲν οἴονται οἱ ἄνθρωποι τὸν 
γ ͵ὕ ΄ Ψ ΎΥ ΜΡ φ 

κρατιστεύοντω μήτε κηρυχϑήσεσιγαι, μήτε ὠϑλα λήψε- 
μη τ ᾽ “ » 7 Ν " 7 

σϑαι, δηλοί εἰσιν ἐντωῦϑω οὐ φιλονείκως τρὸς ἀλλήλους 
»" .«“ Ν 7, Ὁ ε Ψ Ἂν 

ἔχοντες᾽ ὅπου δὲ μάλιστω πλεονεκτῶν ὁ κράτιστος ζδαΐ- 
᾽ “ὃ ᾽ ΕῚ ͵ 

νετῶι!, ἐνταῦλω τῦροϑδυμότωτω φανεροί εἰσιν ἀγωνιζόμενοι 
Ἕ »Ὕ Ν - . Ξ Ν Ἂς 

οάντες. Καὶ ὁ Κῦρος δὲ οὕτως ἐσαφήνιζε μὲν τοὺς 
᾿ 8. ἀ16 “" » οὺ 5 ζά ᾽ ξ -“ δ 

κραωτιστεύοντως τωρ ἑώυτῳ, εὐϑὺς ὠρζώμενος εξ ἐόρως 
ιν 7 ᾽ “ᾧ Σ 7, Ν “-“ 

καὶ παρωστάσεως. Οὐ μέντοι ἀϑάνατον τήν τωχκ) εἶσων 
.- ΄ ΟῚ ]ςε ͵ ᾽ ν' » 

ἕδραν κατεστήσωτο, ἀλλὰ νόμιμον ἐποιήσωτο, καὶ ἀγώ- 

σὸν ᾽Αρμ. 1απῖ. ΑἸά. σπεῖξ, Γεὰ πὶ μος 
Ῥαηξδὲϊς. ποίατυτῃ ΓὰρΡ]επιεπίαπι μος 
᾿πορῖατῃ. 

ἵππαρχον! 1ὰπηῖ. Ουεὶ, ὕπαρχον. 
ταὶς : Οἵ. ἔαρτα νἱϊ!. 3, 25. Ὕρκα- 
νίων τηαλίοραι εῖκε. ϑυρτα οδρΡ. 
11..22. εἰ Ὕρκανίων δὲ ὁ υἱὸς τοῦ ἱσ’- 
πάρχου ἡυετα ἰοσατῃ δηποῖίαν!!ς εἰίατα 
Ζειπε. 

2. ὅπ) Οπεϊῇ. ἢ, τπλάτροὸ νυ]ραίαπι 
δες : Αἰτοτῇ, νοσυϊαπι ογα 1. 

αὐσοὶ] [τὰ Βυάεηδθ, ΔΙτογί, (α- 
Ῥτιεὶ. Βοά]. τγεϊίααὶ μὴ αὐτοί  Π᾿Ἰυἀ 
εἢ μρὰ, ἀοϊηάε συνὼν ΑἸτοτί. 

μεγάλω;) ἰλΌοτ Βτοάφι δώροις δἀ- 

ἀεῦαί, αὐ ΑἸτοτέ. 
3. ὅπου) ἘΔά. νεῖζ, σαυοὶῖ, ὅσοι. 

ἀεϊπάς αὐτῆς οὔσης ΑἸτοτί. Μεάϊαπῃ 
ἴηῖογ ἄπος οοηνίναϑ ἰοσὰπι ἀρ Ῥεγ- 
[5 ἨΟποΥδ ΕΠ πη τι πιοπιογαῖ Ρ᾽ αἱδᾶτ- 
οἤυβ 8. 5. 1. 3. 

4. τοροϑυμότατα})] Ψαυϊραία τη Φρονι- 
μώτατα, (Βοάϊ!, φρονιμμώσατοι) ταξὶε 
ἀείεγαϊε δαέζοτα το Βτγοάροὶ ϑίερῃα- 
πῸ5, Οαπὶ ᾳυο ἔδοϊς Αἰιογῆπαβ, ἱπερίς 
ἀείοπάϊε Ζεαπε, αυεσ {εαυϊτατγ ΝΥ εἰ- 
κε ; ἀεϊηάς -υάντες ἀγωνιζόμενοι ΑἸ- 
τοτί, 
ΠΑ. κρατιστεύοντα!) ΑἸϊοτέ, μὲν δά- 
7 Δ Ώ 6 ζ, 
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ϑὰς ἔργοις τροβηναι εἰς τὴν τιμιωτάτην ἕδραν, καὶ, εἴ τις 

ῥμοδιουργοίη, ἀναχωρῆσαι εἰς τὴν ἀτιμοτέρων. Τὸν δὲ 

Μρονοθίτα ἐν ἐὐρα ἢ ἠσχύνετο μὴ οὐ πλᾷστω καὶ ἀγασὰ 

ἔχοντα παρ αὐτοῦ φαίνεσθαι. Καὶ ταῦτω δὲ, ἐπὶ 

Κύρου γενόμενω, οὕτως ἔτι καὶ γὺν διωμένοντα αἰσϑανό- 

μεϑω. 

Ἐπεὶ δὲ ἐδείπνουν, ἐδόκει τῷ Γωβρύα τὸ μὲν πολλὰ δ 

ξκαστώ εἶναι οὐδὲν τι Θαυμαστὸν παρ᾽ ἀνδρὶ “φολλῶν 

ἄρχοντι" τὸ δὲ τὸν Κῦρον, οὕτω μεγάλω πράττοντω, εἴ 

τι ἡδὺ δόξειε λαβεῖν, μηδὲν τούτων μόνον κατωδωπωνῶν, 

ἀλλὼ ἔργον ἔχειν δεόμενον τούτου κοινωνεῖν τοὺς τααρόντας. 

Πολλώκις δὲ καὶ τῶν ἀπόντων Φίλων ἐστὶν οἷς ἑώρω 

πέμποντω ταῦτω αὐτὸν, οἷς ἡσθεὶς τύχοι: ὥστε ἐπεὶ 7 

ἐδεδειπνήκεσαν, καὶ τὼ πάντω πολλὼ ὄντα διωπεπόμφει 

ὁ Κῦρος ἀπὸ τής τραπέφις, εἶπεν ἄρω ὁ Γωβρύας, ᾿Αλλ᾽ 

ἐγὼ, ὦ Κῦρε, πρόσιϑεν μὲν ἡγούμην, τούτω σε πλεῖστον 

διαφέρειν ἀνθρώπων, τῷ στρατηγικώτατον εἰνω!" νῦν δὲ 

Θεοὺς ὄμνυμι, ἤ μὴν ἐμοὶ δοκεῖν πλέον σε διαφέρειν φι- 

λανϑιρωπίο;, ἣ στρωτηγίωο. Νὴ Δί᾽, ἔφη ὃ Κυρος" καὶ 8 

μὲν δὴ καὶ ἐπιδείκνυμωι τὼ ἔργα πολὺ ἥδιον φιλανϑρω- 

τιμιωτάτην 1 ἙἘάά. νεῖξ. σε]. 
ῬΒΙΙεΙ, τιμιωπέρων ϑιςρἃ. ἀεαϊε. 

εἰ σις 1τὰ ῥῖὸ εἴ σε 1ἰὈτὶ Βγοάθι, 
ῬΏΠ]Ε]. (αὶ. 

ἕδρᾳ) ΤλΌτὶ Βτγοάθει οὰπὶ ΑἸτογῆηο 
ἕδραις. 

μὴ οὐ τσλεῖστσα) Ἐκ Ἰἰρτο Βτιοάθι εἴ 
ἈΑ]εοσγῆΏΟ οὐ Ἰητεσγίεγα!. 

αὐτοῦ} Ουεϊῇ, αὐσῷ, ἴεἀ σοτγεξζ "1. 
ἀεϊπάε ὑπὸ Κύρου ΑἸτοτῆπαβ [ἰθ6τ. 

6. οὐδὲν τ Εχ Οαεϊξ, σι δαα!ϊάϊε 
Ζευπε, οσατὰ ᾳυο ἔδοϊς ΑἸτοτί, 

μηδὲν σούχων) 1ἴὰἃ ΡΥο τοῦτον σε} {, 
Βο΄Ι. 

δεόμενον σούσου] τὰ Τα ηΐ. εἰ ΟΕ]. 
τοῦ δεόμιενον τὸν κ΄ ΑἸά. σὸν δ. τοῦ κι. 
Βοΐά!. σὸν δεόμεενον φούσου κ-. Βαάεηῇς 
οἵ ΑἸκοτῖῖ, τῶν ἐδομοένων τοῦ κ. ᾿ἸΌΓῚ 

Οδῦτγ. 
. σὰ τοώντα τποολλὰ] Ἑὰὰά. νεῖξ. 

Ουεϊῇ, πάντα τὰ πολλά, Ματρο δίερῃ. 
τσάμπολλα, αὰδ ΕΠ τοτρίαταᾳ [[Ὀτὶ 
ΔΙτογβηὶ ; {εξ, 6. εἴ πολλὰ ἕκαστα. 

τσλεῖστον) Ουεϊξ, τοσλείσσων, Ῥαὰΐο 
Δηἴε τσρόσϑεν ἡγούμην ΑἸτοτῇ, 

νῦν δὲ Θεοὺς] 71ᾳπί|. Ουο!ῇ,. στοὺς δὲ 
Δεούς. Τ)εϊποερϑ5 ἐμοὶ δοκεῖ (σαεϊξ, [εἀ 
ςοτγγεξξα τη δοκεῖν. Μάτρο. ϑίορῃ. ἥ 
μὸν δοκεῖ. ΑἸτοτῇ, ὄμνυμι ὑμεῖν, ἦ μήν. 

ὃ. ἐσιδείκνυμα!) [(ὰ συεῖξ, Ὡλᾶτεο 
Βίερῃ. γε δάάϊι ; νυϊρο ἐσιδεικνῶναι, 
ΑἸιοτῇ, καὶ μὲν δὴ ἐσιδεικνῦμαι ἀδὶ ὁ- 
τα ο καί, Ψείδυπι δἀπίῖθεὶ φυοὰ ο- 
Πεπιδίοπεῖι σατὰ ἀεἰεέϊατίοης σοῃ- 
ἡαπέῖατι Πρηϊδοαῖ: αἱϊας ἀποδείχκνυν 
σθαι ἔργα Ἰοϊετηης οἴ. 
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͵ ἊῪἊ »"» ͵ » ε 7 Ἂν 4) 

σίας ἢ στρωτηγίας. Πῶς δή; ἔφη ὁ Γωβρύας. Ὅτι, 
ΕΣ Ν ᾿ “"ἭΆ » 3 ,, ὦ ὮΝ 7 

εῷη, τῷ μὲν, κακως ποιουντῶ ἀνθρώπους, δὲ ἐπιδείκνυ- 
Ν Χ . ἥ 

σϑαι, τὼ δὲ, εὖ. 
3 "4 δ ᾽ δος Φ 5) εε 7 Ὁ 

9 Ἐκ τούτου δὴ, ἔπει ὑπέπίνον, ἤρετο ὁ Υστασσῶᾶς τὸν 
Ὁ ᾿ Ὡ΄ ».’.»  ὰ 4] τ ων 5 , 2 

Κυρον, ᾿Αρ᾽ ὧν, ἐῷη, ὦ Κῦρε, ὠχϑεσιδείης μοι, εἴ σε ἐροί-- 
ὰ 7, 9 Ν ἃς. 

μήν, ὃ βούλομαί σου πυϑέσϑαι ; ̓ Αλλὼ ναὶ μώ τοὺς 
ἣν "] » : " ΄ 57 5 » 

Ἅεους, ἔφη, τοὐναντίον τούτου, ἀχϑοίμην ἄν σοι, εἰ αἰ- 
; Ην. , 

Λέγε δὴ 
, », 37 ᾿»" 5 ΠΤ, ᾽ 

μοι, εῷη, δὴ πώποτε καλέσωντός σου οὐκ ἡλϑον : Ευ- 
» ᾽ ε “ 

ᾧημει, εῷη ὁ Κυρος. 
3 “»ο᾿“ Ν ΄ 37 » 3 

σω; Οὐδὲ τοῦτο. Προστωχϑεν δέ τι ἤδη σοι οὐκ ἔπρα- 

σϑοίμην σιωπῶντω, ἃ ἂν βούλοιο ἐρέσϑωι. 

Ε 3. ὥς 7 »“»“ε ΄ 

Αλλ υπωκούων σχολὴ υὑπήκου- 

ν » » τῶν Ω «ὰ Ν ἣν 9 «“ 

ξα; Οὐκ αἰτιώμωι, ἔφη. Ὃ δὲ πράττοιμι, ἔστιν ὅ τι 
μα ἍΥ 4, , Ἂ ᾽ ε ΄ ψ' ὦ 

πώποτε οὐ προϑύμως, ἡ οὐχ, ἡδομένως πρωττοντῶ μὲ 
» "Ὡ»-᾿ ἂς 7 .« “] ε -“Ὸὡ 

τὸ Χατεέγνως ; ἼΤουτο δὴ τώντων ἠκίστῶ, εη ὁ Κυρος. ΕΥῈ 
΄ς -“,΄ 4} Ν »᾿»ο »"ο-ο (ἡ »"-ἫΣ΄Ὁ ἰᾷ 

νος μῆν ενεκώ, εῷη, πρὸς τῶν Θεῶν, ὦ Κυρε, Χρυσαντῶς 
"7 “ἢ » ἮΝ ὌΝ Ε “-ἰ--«-« ε “ 

σε ἔτρεψεν, στε εἰς τήν τιμιωτερῶν ἐμοῦ ἐδραν ἱδουνθη- 
οΥ ΄ 9 ε -»Ὕ ͵7 Ι ε ῇ 

νῶι; Ἢ λέγω; ἔφη ὁ Κυρος. Πάντως, ἔφη ὁ Ὕστα- 
ἊΣ - Ἐ ΕῚ ᾽ ΄, . Ἂ ᾿ 

σπῶς. Καὶ σὺ αὖυ οὐκ ἀχϑεσϑήση μοι, ὡκουὼν τὠλή- 
»“»Ἢ ε ΄ Ν Ἂν" " Ων γδ. .« ᾽ ΟῚ "“᾿. 

11 95; Ησϑήσομαι μὲν οὖν, εῷη, ἦν εἰδῶ, ὅτι οὐκ ἀδικοῦ-. 
: ψ 5] : ς “οἍ“͵ Ἀ "»“, 

μώι. Χρυσάντας τοίνυν, ἐῷη, οὑτοσὶ πρῶτον μὲν οὐ κλη- 
ὝΑΥ ΕΙ Ν »“, .“» ΄“᾽ ε ΄ 

σιν ὠνεμέενεν, ὠὡλλο;, πρὶν καλέσθαι, στώρην τῶν ἡμετερων 
Ψ 3] Ν ᾽ ἣὸ 7 ἡ ᾽ Ἂ δ ων μα 

ἐνεκω ἔπειτω δὲ, οὐ τὸ κελευόμενον μόνον, ὡλλὼ καὶ, ὁ 
5. ΝἪἯ ΑΕ Τὰς τ με Ῥω: Ἐπ κα ᾿ξμῷ , 

ΤΡ δ᾽ γνοίη ὠμέινον εἰνγωί πεπραγμένον ἡμίν, τοῦτό 
3) ε ᾿ 5 τῷἢ τὴν »“ δέ, » ἃ ͵ 

ἔπραττεν. Οὐπότε δι εἰπέινν τι δέοι εἰς τοὺς συμμω- 

σῶς δὴ] Ἑἀά. νεῖζ. σασὶ ΔἸτοσγί. σῶς 
δὲ, σα], στῶς ΤΟ] απὶ Παθεῖ. 

9. τούτου δὴ} ΔΙτοτῇ, 10 ὲγ σούχου 

δῆσα. 

ἤρετο) Βαάεηῇς ἐσήρετο. (ζείεταπι 
Μιῤῥίδετο Ἰαῖπια δτίατα ἀϊοτὰτ ῬτῸ ἐατ- 
Σίμς διόογε, αἴ ἀοοαϊ δα ἢ. 1. Ζεαπε. 

ἃ ἄν] Οπεῖξ, ἄν οαλεῖς. 
ὑσακούων) ΔΙτοτί. ἔφη ἀἀ]υηρὶτ. ἀε- 

πᾶς προσταχϑὲν δέ μοι ἤδη τι σοι οὐκ 
ἔπραξα ἀαῖ. 

ὃ----αράσσοιμει Ματγρο Γβοποὶ. δίερῃ. 
ἃ δὲ τοροστασποίμην. 

10. ἕνεκα, ἔφη,]) ΑἸτοτῇ, ἔφη, ἕνεκα. 
ἔτρεψε} 1Ταπι. ἔρεψε. ΤΑΌΕΥ Βτο- 

ἄἀδὶ, ΡΏΙΠΕΙΡΙ εἰ πηᾶῦροὸ σαεϊξ, ουπὶ 
ΑἸτοσῆπο Χρυσάνταν ἔγραψας. 

ἕδραν) [τὰ 1ἰῦτὶ Βτοάβὶ; Ἴοπέτγα 
Ζεαηε χώραν Ῥτϑρίο τ, ἕδραν ἐμοῦ ΑἸ- 
(οτῇ, ἀξίποερϑβ ἱδρυσθϑῆναι ΤιΘοη0]. ἕ 

11. σ, δέοι] ΑἸτοτῇ, τι δέον--τοαὐφσὸν δὲ ὁ 
αἰσχυνόμενον ΟΥΑΙ με. ᾿ 
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ἃ Ν ᾿ Ἀ 77 »“ ἐς 2 Ἂς ἋἌ ἀ 

χους, ᾧ μὲν ἐμὲ ὥετο τρέπειν λέγειν, ἐμοὶ συνεβούλευεν 
Ν δ, ἃ ΕΣ Ν ΣΝ Ζ Ν 7 
ἃ δὲ ἐμὲ αἰσθοιτο [βουλόμενον μὲν εἰδένωι τοὺς συμμά- 

ἂν οἱ ΄ » ͵΄ Ν 2 “ ᾿ς 

χους, αὐτὸν δέ μὲ αἰσχυνόμενον περὶ ἐμώυτοῦ λέγειν, 
"-“ «“ ΄ « - » Ἃ ᾽ 7 -“ 2 

τῶυτῶ οὕτως λέγων ὡς ἐώυτου γνωμήν ὠὡπεζϑωίνετο᾽ ὥστ 
3) 7 7 ΟΝ » “ ΕῚ 7Ζ 

ἐν γε τούτοις τί κωλύει, αὐτὸν καὶ ἐμοῦ εμοὶ κρείττονω 
τον - ὟΝ Ὰ ΕΠ: Ὁ 7 ἃς ψ ᾽ 
εἰν! ; Καὶ ἑαυτῷ μὲν ἀεὶ ᾧησι ττάντω τὼ τποαρόντω ἀρ- 

»" 2 ᾿ε Ν᾿, ἃ 7 ᾽ ζει ζω Ν . 

κεῖν, ἐμοὶ δὲ ἀεὶ Φϑωνερός ἐστι σκοπῶν, τί ἂν τυροσγενό- 
ΓΜ, 3 ͵ -»“ὦ᾿ 2 »-“ -Ὁ“" ἿΝεἪ » 

μένον ὀνήσειεν᾽ ἐπ’ τε τοῖς ἐμοῖς κώλοις ολυ μωώλλον 
» Ὁ, 5 7 ω Ν »“»"Ἢ δὲ, ἃ 7 

ἐμοῦ ἀγώλλετωι καὶ ἥδεταί. Πρὸς τῶυτῶ ὁ Ὑστασπῶς 12 
᾿ Ν ᾿- κἢ 3) Υ τ τὰν “ Δ ἊΣ 

εἰπε, Νὴ τήν Ηραν, εῷη, ὦ Κυρε, ἡθομωί γε ταυτῷ σε 
5) ε »"» « 

εῷη ὁ Κυρος. Οτι 
« ᾿ 3) 3 ᾿ν χὰ ὃν 

εν μόνον, εζη, ὡγνοων, ως ὧν 

7 ΄ 7 μν 3 δ: 

ερωτήσως. Τὶ μωλίιστῶ : κωγῶω 
7 “Ὁ ΄-Ὁ 

τοειρώσομωι ταυτῷ σσοιειν' 
»“ Μ“» 7 ΕῚ »ο ,»“»ν " ».Ἣῇ Ψ »᾿ο»΄η᾿ 

εἴην δῆλος χαίρων ἐπὶ τὸς σόὶς ἀγακγοὶς᾽ πότερον Ἀροτειν 

Καὶ ὁ ᾿Αρτώβαζος 

Ἐπὶ τούτοις μὲν δὴ 

“ Χ »“᾿ ΩΝ »"» ἽΝ 7 - 

δε; τὼ χειρε, ἢ γέλων, ἡ τι «οιίειν. 
3 Ε -“ ΟΝ 7, 

εἰγεν" Ορχεῖσιται δέν τὸ ΠΕερσικον. 
᾿ς 1 ἂν 

γέλως εγένετο. 
“.7 δὲ -ἷ᾿ 7 ς γι“ Ἂς 7ὔ 

Προιοντὸος θὲ του συμποσίου, ὁ υρος τον Γωβρύαν 18 
᾿., Ἔν" 9} Υ Δα τος « 
ἐπήρετο, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Γωβρύω, νῦν ἂν δοκοίης ἥδιον 

»" ΄ ᾿, ΄ » “᾿ “ν᾿ ἂχ Ν »"» . ον 

τῶνδέ τῷ τῆν ϑυγατέρω δοῦναι, ἢ ὅτε τὸ τύβρωτον ἡμῖν 
τ γ -“"Ἀ᾿ 3) ς 2 , ΄ς ᾽ "» 

συνεγένου; Ουκουν, εῷη ὁ Γωβρύας, κούγω τὠληϑη λέ- 
Ἢ ΠῚ 3] ς -Ὁ» ς "4 2 7] ᾽ 

γω; Νῆη ΓΎΝ εῷη ὁ Κυρος, ὡς ψεύδους γε οὐδεμία ερώ-- 
"“ εὖ ᾿ 5) , [2 “ ΕΝ Ἂς 

τησὶις δετω. Ἐὺ τοίνυν, εᾧη, ἰστι, ὅτι γυν ἂν τολὺ 
- εἰ 3 ὮΝ ᾽ ς » 5 “ 

δον. Ἦ καὶ ἔχοις ἂν, εῷῷη ὁ Κυρος, εἰπεῖν, διότι ; 
᾿ »», ΄ « 7, Ἃ ΤῸ ον ᾽ 

Εγωγε. Λέγε δὴ. Ὅτι τότε μὲν εῶρων τοὺς «σόνους 14. 

καὶ τοὺς κινδύνους εὐθύμως αὐτοὺς Φέροντας, γὺν δὲ ὁρῶ 

οὕσως λέγων] ἴία ῬΓῸ οὗτος ϑίερῃ. σὸ ἹΠερσικὸν] ἴπσ, ὄρχημα, εἰϊαπΚ 
ἀεϊηάςε ἔν γε τοῖς τοιϑύτοις ΑἸϊοτῖ, [1- 
Ῥετ. 

ἑαυτῷ μὲν] 1. Α. Τῦ, Οαε]ξ, ἑαυτὸν 
μέν. 

τοολὺ δὰ κοὴ Ἐχ ΠΙΌτὶς Βιοάβε, 
ῬΒΏΠΕΙΡΏΙ εἰ ΑἸτοτῖ, τοολὺ τεπίταϊς 
ὥς 

Ἥραν, ἔφη,] Ἐχ ΔΙτοτΗ͂πο ᾿ἰῦτο 
ἔφη ων τῇ 

ὄκλασμα ἀἰϊξὶα Π|, δαξίοτο ΡΟ] αοε ἵν. 
10Ο. εἰ Χεπορῇ. Αηδδ. νἱ. 1, 4. 

13. πῶνδέ σῳ] Αἰτοτῆπαβ ᾿ἰθος σῷδε 
ΟΥ̓ ὺ σῷ, (εὰ δὺῸ δἱίεμπα πιᾶπὰ νν 
ἐγα[ Πὶ εἴ. 

ὡς ψεύδου:----δεῖται] Ωμὶ φμυῖ ἔα 
αἰμεγο, εγωῦ φΗαΥ, ποῦ ζα μη μῷ 
ΟΣ 

κκΚ 
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αὐτοὺς τὰ ὠγωϑὼ σωφρόνως φέροντας. 

ΟΥ̓́ΒΙ ὈΠΙΘΟΤΙΡΙΙΝ Αἢ 

Δοκέι δέ μι, 

ὥ Κῦρε, χωλεπώτερον. εἶναι, εὑρεῖν ἄνδρα, τἀγαϑὼ κα- 
»“᾿» δ ς ἍΝ οι α ῖ Ζ Ἐν Ν ἃς «ἢ »“οσΖ ἢ 

λῶς ζφέροντω, ἡ τὰ Ἀαπκώ" τὰ μὲν γὰρ ὕβριν τόῖς τολ-᾿ 
“Ὁ Ἂν; Ν Χ » Ἂμ" 3 “Ὁ 

15 λοῖς, τὼ δὲ σωζβροσύνην τοῖς ῶσιν ἐμύποιει. 
5 γ “ ε Ψ, .«»"» 

ρος εἶπεν, Ηκουσας, ὦ Ὑστάσπα, Γωβρύου τὸ ῥήμω ; 

Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη" καὶ ἐὰν πολλὰ τοιαῦτώ γε λέγη, 
ἯῪψῚΝ “ Ψ "“ Νι “Μ Ἄ; Ἄ 

΄ολυ μῶώλλον με τῆς ϑυγατρὸς μνηστηρο λήψεται, η} 

[ 

ΦΝὸ 3 ͵ 7 ᾽ ναὶ 5 ς 

Ἰθεὼν ἐκπώματω σολλώ μοι ἐπιδεικνύη. Ἦ μὴν, ἔφη ὃ 
Ἂ ΄ Ε] -“ ΄ 

Γωβρύας, πολλά γέ μοί ἐστι τοιαῦτω συγγεγρωμμένα, 
“ ἐΨ ΄ ᾽ ΄ ἿΝ ΄ς ΄ ΄“« 

ὧν ἐγώ σοὶ οὐ φϑονήσω, ἥν τῆν ϑυγατέρα μου γυνωικα 
΄ νι δ κι ΄ Ὡ ᾽ Ν αὐν 

λαμβάνης" τὰ δὲ ἐκπώματα, ἔφη, ἐπειδὴ οὐκ ἀνέχε- 

σϑαΐί μοι Φαΐνη, οὐκ οἷδ, εἰ Χρυσάντα τούτῳ δῶ, ἐπεὶ 

17 καὶ τὴν ἕδραν σου ὑφήρπασε. Καὶ μεν δὴ. ἔφη ὁ Κῦρος, 
Ὲ Ὁ Ἁ εὖ ς τᾷ Ὰ ς 7 ΝᾺ, ΑἹ ἣν ΄ 

ω Ὑστάσπω, καὶ οἱ ὥλλοι δὲ οἱ τύαροντες, ἤν εμέοι λε- 
.“ ς “ -» 2 7 » 

Ὑῆτε, ὁτῶν τις ὑμων γάμειν επιεχειρηση, γνώσεσϑε, 
ς 7], ἈΝ Ν τ, ΣΤΥ 

18οποιὸς τις κώγω συνεργὸς ὑμῶν ἐσομωι. Καὶ ὃ Γωβρύας 

εἶπεν, ἪΝ δὲ τις ἐκδοῦναι βούληται ϑυγατέρω, τυρὸς τίνα, 
΄»“7΄ ΄ » ᾿ ᾽ ς .ῊΝ κῳ 

δεὶ λέγειν ; Πρὸς εμε, ἔφη ο Κυρος, καὶ τοῦτο πάνυ 
Ἂς 3] - δ ΄ 

γὰρ, ἐῷη, δεινός εἰμι ταύτην τὴν τέχνην. 
7 3) « 

ΠῸοιὰν ; εῷη ὁ 
7] Χ “Ὕ ς -»" ἊΝ 7 ΠΩ 

10 Χρυσάντας. Το γνωνῶι, Ἄὁποιος ὧν γώμος ἐκάστω συνωρ- 

μόσειε. 

14. καλῶς φέροντα ) ΑἸτοτγῇ, σωφρόνως 
Φίροντα. 

15. τοολλὰ σοιαῦτά γε} ΑἸτοτῆπις 
Ἰ|Όει σσολλά γε τοιαῦτα λίγει. 

τοσολλά μοι] πὶ, Οαο!, μοι οπῖτ- 
τυηΐ. 

16. οὐκ οἶδ᾽ εἢ Τιατποταπι λακεί ψεῖο 
απ αἰθβτίηατε ἢτη Ποῦ οαπὶ ἀπ ῖτα- 
τίοπε ἀπηοίανῖ ΥΥ̓οΙΚε. 

σούτῳ δὼ] Βτοάξειι8 δώσεις εχ ᾿ἴδτὸ 
Ῥοίαϊς. Οοηίταᾷ δῶ ᾿ἰὈδγ Οδθτίθ 15, 
4υοά Οαπηεγ. ἰπτοιργοῖαϊαβς. οϊ. [πῃ 
Οὐεϊξ, δῶ, φυαοά Παδεῖ εἰίαπι ΑἸτοτέ, 
τεῆς ΕἸΙ͂ΟΏετο δά Ὑε]]εσ. ιἰ. Ρ. 443. 
σοττίριτατ δῶς, φορά ΡΠ ΕΙρίιας Ἰερὶς 
οὐπὶ 4. Α, 1, 

Καὶ ὁ Χρυσάντως ἔφη, Λέγε δὴ τυρὸς τῶν Θεῶν, 

ἐπεὶ καὶ Θαεῖῇ, ἐσεδὲ καὶ ἢς ; (εὰ 
δοπηπαῖατη ἐσειδὴ αἰ ρ]σεῖ, Ψο]αΐς 
'ρίς. Χεηορῆοηῃ ἀϊνεγία πὶ αἰτία! τιε 
ψΟΟῸΪεΡ αἵπγη αἰ βίπραεγε εἴ πος ἢ- 
τ] ἄοσογα. Μία] εηἱπὶ ἢ. 1. ΝΥ εἴκε 
ἐσεὶ φηοριίανμ ἰμτοι ργοίαῖαγ, δάξοσυς 
τοῖαπι ἤδης {δηταητία πὶ ῥυΐοτὶ ἐστὸν 
--ζαίνη τεραρηᾶαγε αἰτ, ἢ ἤᾶηο ε)05 
Ἰητετργεϊδτ  οηδη [δ 4 Δ Γ[5. 

17. καὶ οἱ ἄλλοι] ΑἸτοτῖ, καὶ ἄλλοι. 
ἐπιχειρήσῃ) [ΑΌὲγ Βτγοάεοὶ ἐσιϑυμή- 

σῃ. ΑἸτοτί, ἐπιθυμεῖ γαμήσειν. 
18. βούληται) 1ἴὰ οσὰπὶ ϑἴερμαηο 

Ουεὶς, ρῥτὸ βούλοιτο, ΑἸιτοτγῖ, ἤν δέ τις 
ϑυγατέρα ἐκδοῦναι βούληται. 

19. σνναομόσει:) ΑἸτοτῖ, συναρμόσαι. 

Καὶ ὁ Κυ-᾿ 

᾿ 

᾿ 

᾿ 
] 

ΠῚ 
Ϊ 
᾿ 

ἡ 
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7 ,ὔ ο»- ,) 7, Ἃ 

πων τινῶώ μοι γυναικὼ οἰει συναρμόσειν κῶλλιίιστο:. 
τὰ Χ 7) , Νὰ ΄ο Ν 3. ΝΟ ὟΣ :90 

Πρῶτον μεν, εῷη, μικρῶν" μικρὸς γῶρ καὶ αὐτὸς εἰ" εἰ 
Ὰ 7 "“ ν ᾿ς ἢ : Ν ἰνγτὸ 

δὲ μεγάλην γαμεῖς, ἥν τῦοτε βούλη αὐτὴν ὀρϑδὴν Φιλη- 

σαι, προσάλλεσϑαί σε δεήσει, ὡς τὼ κυνώριω, Τοῦτο 
λ ἃ »᾽ κι τὰ Ὁ Φ Ἀν ΝΝ Ὁ ἠδ - π᾿ 

μὲν θη, εῷη, ὀρως τρονοεις᾽ Καὶ γὙῶρ οὐδ οπωστίουν 
ε ͵΄ » 2 » 3 Ν ΟΕ 5 ὩΣ 

ρλτικός εἰμ!. Ἔπειτα δὲ, ἔφη, σιμή ὧν σοι ἰσχυρῶς 21 
“δῇ 2) δ ΠΝ 

συμῴεροι. ἐῴη, σὺ γρυπος 
δι κι τον ἂν ἊΝ Ζ Ὁ ΤῊΣ “ : ἣν 

εἰ πρὸς οὖν τήν σιμότητω σαῷ ἴσθι, ὅτι ἡ γρυπότης 

Πρὸς τί δὴ αὖ τοῦτο; Ὅτι, 

᾽7) ΄ 7, ὮΝ Π) ς Ν Ὧν Ξε 

ὠριστὼ προσωρμόσειε. Λέγεις συ, εῷη, ὡς κ͵ὶ τῶ εὖ 

δεδειπνηκότι, ὥσπερ καὶ ἐγὼ νῦν, ἄδειπνος ὧν συνωρμό- 

ᾧι; Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦρος" τῶν μὲν γὰρ μεστῶν 

Καὶ 9 

ὁ Χρυσώντως ἔφη, Ψψυχρῶ δὶ, ἂν, τορὸς τῶν Θεῶν, βασιλεῖ 

Θ 
᾿ «ς ." 7 “"" ΝᾺ ΕἸ 7 ΄ 

γρυπή ἡ γώστηρ γιγνέτωι, τῶν δὲ ἀδείπνων, σιμῆ. 

5) Δ Ε -“»" 7 Ζ Ε -" Ν Ν 

εἐχοὶς ὧν εἰπειν, τῦοίω τις συνοίσει ; Ενταῦϑω, μεν δὴ 0 
»». Ν 

Γελώντων δὲ 323 
ε΄ Ἔ οι “ 7 »] 7 7 

«μῶ εἶπεν ο ὕστασπας, ΤΙολὺ γε, εῷη, μαλίιστῶ τούτου᾽ 
τ 5 « -“" 

Τινος ; εῷη ὁ Κυ- 
«“ 7 ι Ν Νς ΄ ΄ 

ρος. τι δύνασαι καὶ ψυχρὸς ὧν γελωτῶ παρέχειν. 

ἴω » ΄ Ὁ’ ο«Ἁ «ε 7 

τε Κῦρος εξεγέλεισε καὶ οἱ ἄλλοι ὁμοίως. 

σε, ὦ Κυρε, ζιλῶ ἐν τή βασιλεία. 

ε ἂν Ἵ ὕὕ ᾽ Ν πὰ ΝΣ 7 Καὶ ὁ Κυρος εἰπεν' Ἐπειτὼ οὐκ ὧν τρίωιό γε σαμπόλ- 

φινά μοι] ΑἸτοῦῖ, τινὰ οἴει γυναῖκα 
ἐμοὶ συναρμόσειν. 

20. τυρῶτον μὲν] ΑἸτογ. τορῶφον μὲν 
γάρ. ἴῃ 400 ἄρα ἰαίετε ν]άεταγ ; αυᾶ- 
115 ραγιϊσαΐα νἱάεταγ ἀεεῆξ. ἀεϊπάς εἰ 
δὲ μεγάλην γαμεῖς, ἐάν. ἀπάς νυ]ρα- 
ἴχτη ἢν δὲ μεγάλην γαμήσειας ΠοΟΥΓΕΧΙ. 
Ῥοβεα ἤν ποτε βούλει ἀαθαπι Εαά. Ρ᾿Γ. 
οὐπὶ Οαε]Έ. 

21. αὖ τοῦτο} Βτοάεοὶ ᾿ἰθὲτ οὖν τοῦ- 
στο. ΑἸτοτγῆ, σί αὖ σοῦσο, οτηϊῆο᾽ δή. 
Ἰοοῦπη σης τείρεχὶε Ρ᾽ ατᾶτομυ5 Θ. 
ΘΥΤΏΡ. ΧΙ. 1. 

23. βασιλεῖ) Ουεο!ῇ, βασιλεῖ, ταρὸς 
σῶν ϑεῶν. Αἰτοτῇ, ἴῃ νυ]ραῖα Ἰεέτοπε 
Ἀ6αΙ ἔφη ΡΟΗ͂ ϑέῶν. Θατὶ5 {τ ρίάα εα 
νερττὶς πα παρ Ππὶὶ εἰ δὐαηοί οοτη- 
Ῥαγᾶῖίο εἰ σοῃγυηόϊίο δὰ ὁοῃ Πα Ια πὰ 
πὰς ᾿ηνεηϊεπάστα, ψεταπη ὨΪΠῚΪ5 
Ποπιδοῃοίας νἸάεζαγ ΟὨγυίηΐα5 γοξὶ 
ἸΏΡΈΙΕῺ 5 ἀἰϊέϊι τριὰς : ἰῇ ἔοσῖθ ἀπὶ- 

Ὀϊραϊ 5. ἴῃ ψυχρῷ Ἰαῖδε ΑἸ 8. αὐ18 
εἴεοιτ, αὐ οπλπὸβ. ἃίαᾳαε Ἰρίε Ουγὰϑβ ἰπ 
τ πὶ ΘΠ απάογθηῖαγ. λεῖπε πηΐγυ τα 
ΤΩΙΪΠΙ δοοιά τ, ΟΘΤ ποη ἰρίε ΟΠγυἵδη- 
τᾶ5. Ποπιδ ομ Ὀσ Πα α5 ρΡετίδαμαιςαγ α1- 
ἔϊυτη, εὐ Πνβδίραβ νεγῦο ἤθη ἰ[.8- 
σοἤιιας ἀηῖεα ζα οἱ ρίδε ηαδῇ οοπίὰ- 
ΓΘ] πῇ ἃ (υγ πα οὐορίδτη εἰ ἃὰ- 
Βεαῖ. 564 Ποιῃὶηεπὶ {ενϑγατη Ἰατη 
ΤὌρτα δέϊ, 12. ν᾽] πὰ : Πα 6 πῇ ἔογα 
σεΓε ὈγΟΙΤη ΠΟΌΪ5 ἢ ΚἜΠΟρΡΏΟΠ ρῥτο- 
ΡΙ παῖ, ἢ τεσ ἐχ ποῖ τουτὶ 8, Π6 6 
εχ υτϑδηϊϊαῖε ἀεπηοοτγαιεβ ΑἸΤΙΟρΒ 8. - 
ΠΙΠπΊ65. 

σε ὦ Κῦρε] ΑἸτοτῇ. ὦ οτηΐ τας, ἠεϊηἀα 
Ὅτι δύνασαι, ἔφη, καὶ ψυχρός. 

23. "Ἔπεισα) τὰ σὰτῇ ἰἰὈτὶΒ Οἂ- 
Ὀτὶο]. (δτηεγ, ΠΕΡ, πιαρὶ πὸ 
Βοά!. ρὑτὸ ἐσεὶ διερῃᾶῃηῃβ. ἔστ ονὰ 
ἄν ΑἸτοτί, 

κ᾿ 2 
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«; "»- - Ὁ , 9 -“2σ“͵ 

λου, ὠστε σοι τὠύτω εἰρήσϑθωι, καὶ ἀπαγγελθήνωι, παρ᾽ 
"ἡ Ε -“ “ -.« » -“ “ “ Ν δὰ 

ἡ εὐδοκιμεῖν βούλει, ὅτι ἀστεῖος εἶ; Καὶ ταῦτω μὲν δὴ 
«“ ΄ ἕ 

οὕτω διεσκώπτετο. 
Ἂν ἣ “" 7 Νὴ ῳ») ον » : 

ΕἸ 244 Μετὼ δὲ ταῦτω Τιράνη μεν ἐξήνεγκε γυνωικξιον Κο- 
ἀρῖ15 Ἄ  Ζ -“ ᾿ ; "»" “ 5 ᾿ 

Ηγβαίραε σιμον, καὶ ἐκέλευσε τὴ γυναικὶ δοῦνωι, ὅτι ἀνδρείως συνε- 
οὰπὶ σο- ᾿ ἜΡΟΝ ἢ 
Ὀτγεε δὰ στρώτευετο τῶ ἀνδρί. 
ΘΟΠΟΙΪ αἴῖ5, κν 
ςεἴετοβ οοη- ΤΩ 
ψίναβ σα ΄ νων 5 ᾿ ΄ ") -“ 
τασπετθας ἐδωρήσατο. Σοὶ δὲ, εῷη, ὦ Γωββρύω, δώσω ἄνδοω τῇ 
αἰπλιῖ- 

9 7 ΙΧ “ 3) ᾿ 

Αρταβάζῳ δὲ χρυσοῦν εὐκωώμια 
ἢ - 7 «“ 27 ᾿ς 

δὲ Ὑρκανίω ἵππον, καὶ ἄλλω πολλὼ καὶ κωλὰ 

Οὐκοῦν ἐμὲ, ἔφη ὁ Ὑστάσπας, δώδεις, ἵνα. 
Ν ἃς 7 ΄ κε Νν 37 5») ς 

καὶ τὰ συγγρώμμωτω λάβω. Ἢ καὶ ἐστι σοι, ἐφη ὁ, 

Κῦρος, οὐσίω ἀξίω τῶν τῆς παιδός ; Νὴ Δί᾽, ἔφη, τολ- 

λαωπλασίων μὲν οὖν χρημάτων. Καὶ ποῦ, ἔφη ὁ Κῦρος, 
9) “ « ἄς ΜῈ 5 “» .) «“ Ν ἮΝ 
ἔστι σοι αὑτή ἡ οὐσίω; ᾿Ενταύϑω, εῷη, ὁπουπερ καὶ σὺ 

κάϑησαι, Φίλος ὧν ἐμοί. ᾿Αρκεῖ μοι, ἔφη ὁ Γωβρύας" 

καὶ εὐθὺς ἐκτείνας τὴν δεξιὰν, Δίδου, ἔφη, ὦ Κύρε᾽ δέ. 

26 χομωι γαρ. 

ζξιὰν, ἔδωκε τῷ Γωβρύα" ὁ δὲ ἐδέξωτος. Ἔκ δὲ τούτου 

« “᾿ - δὶ Ν »“»" "ἀ 

Καὶ ὁ Κύρος λαβὼν τὴν τοῦ Ὑστώσπου δε- 

πολλὼ καὶ καλὰ ἔδωκε δώρω τῷ Ὑστάσπῳ, ὅπως τῆ 

παιδὶ πέμψειε; Χρυσάνταν δι, ἐφίλησε τπροσαγαγόμεέ- 

Καὶ ὁ ᾿Αρτάβαζος εἶπε, Μὰ Δί᾽, ἔφη, ὦ Κύρε, 

οὐχ, ὁμοίου γε χρυσοῦ ἐμοί τε τὸ ἔκπωμα δέδωκως, καὶ 

27 γόος. 

ν γο Ἂς 3) ΄ 

Χρυσάντῳ τὸ δῶρον. ᾿Αλλῷ καί σοι, ἔφη, δώσω. ᾿Επή- 
Ὥς 

» “ὍὋ 9) ὃ᾿ Ε] ΠῚ ᾿ Ως 2 ᾿ 

ἀνωμένοῦντος, ἔφη, καὶ οὐκ ἀποϑανουμέγου, οὕτω τσωρα- 

3 »“ 7 ᾽ Ἄ 2) 9 

ρετο ἐκεῖνος, Πότε; Εἰς τριωκοστὸν, ξΕζη, ξτος. 

σοι ταῦτα εἰρῆσθαι!) ἘἈεέξϊε Ζευης 
ἦσο εἰδὲ αὖ αἰϊο ἀϊξῖα ε[7, νϊἀεἸῖοεῖ τὸ 
τ πὶ τιονετε ροῆδξ, νοὶ πγθάπυ ΠῚ 
εξ. οοηίτα εικε ἀσὸ (ᾳυθ ερὸ 
αἰχὶ) α 16 ἀἰξῖα εἐ{76. 

παρ᾿ ἢ εὐδοκιμεῖν) ΑἸτοτῇ. Π|θεῖ παρ- 
εὐδοκιμεῖν. ἀεῖπάε οὕτως διεσκώστετο. 

διεσκώπσετο) [τὰ ρτο-τττοντο Βίερῃᾶ- 
Ὡ 55 οὐτῇ 400 ἔδοϊς ΑἸτοτῇ. 

25. ἔστι σο.}] ΑἸτοΙῖ, αὕτη ἔσσι σοι ἡ 
οὐσία. 

κάϑησαι] 1. Α. ΤΠ, Οαεῖξ, κάϑισαι. 
26. καὶ καλὰ] Μαῖρο Οᾳε!ῇ. γρ. 

μεγάλα. 

27. ὁμοίον γε χρυσοῦ) ΟἸἿΟΟΪα ΠῚ 
ΟΠτγγίαητϊθ ἠδίυτη ἰηνίαϊα ἰδέξις ἰῃ- 
τοὶ! ῖς ΑὐταθᾶΖὰβ τὰπῈ ποηῃάατ ἃῃ- 
05 30. παίῃς. Αἰτοτῇ, ἔδωκας δῖ. 

ἔφη, δώσω) ΑἸτοτί, οπιίττῖς δώσω. 
ἀεϊηάε Πότε ; ὃ δὲ εἶστεν, εἰς τριακοστὸν 
ἔτος. ὡς ἀναμένοντος ἀαϊ. 



ΤΠ ΡῈ Π ΨΉἪῚ. ΟΑ͂Ρ' ἰν. 5ΟῚ 

) Ὰ 2 Χ Ν «“ »] ς ἬΜΑΝΝΣ, 

σκευώζου. Καὶ τότε μεν δὴ οὕτως ἔληξεν ἡ σκῆνη ἐξαν- 
΄ ᾽ » »"»“» » ΡΦ δ Δὰν “Ὁ ἃς: Ζ "7 

ἱστωμένων δι αὐτῶν ἐξανέστη καὶ ὁ Κυρος, κ͵ῶὶι ζυμπρου- 
ἢν χὰ ὅς ν  ς 7, 

πεμψεν αὑτοὺς ἐπὶ τος ύρας. 

ΤΊ δὲ ὑ ὑστεραίᾳ τοὺς ἐϑελουσίους συμμάχρυς γενομέ- 28 
“ Ογτὰβ (ο- 

γους ἀπέπεμπεν οἴκαδε ἑ ἑκάστους, σλὴν ὅσοι αὐτῶν οἰκεῖν ςἴος ρδττίπα 
τῦθονν ν᾿». ἢ. " δὲ Ἂν ἀοταὰπι ἀϊ- 
ἐβούλοντο ττωρ᾽ αὐτῷ" τούτοις δὲ χώραν καὶ οἴκους ἔδωκε, πιεῖν, ρᾶτ- 

δ τἀϑας ων υἱ ε - ͵, 7 , ταὶ ὲ{ἐουτὰ 
Κῶ γὺν ετι εχουσιν οἱ Τῶν κατωμείνουντῶν [τούτων] ΤΟΣ ΒΔ γ]οπς 

ΓΑΔΠΘΙΘ 
σοησδαϊί, 
α008 ΟΠ 65 
ἴάτῇ ἀϊποθ5, 
αυδπα Π11}1- 
[65 τιυποτὶ- 

αὑτὸν στρατιώταις 20 ψρο ̓" 

ὠπόγονοι" πλέϊστοι δὲ, εἰσὶ Μήδων καὶ Ὑρκανίων" τοῖς 

"δὲ ἀπιοῦσι δωρησάμενος πολλὼ, Καὶ ὠμέμπτους τσοίή-- 
Ξ 5, 5 ὟΝ 

σώμενος καὶ ἄρχοντως καὶ ετβαιῴηας, ἀπεπέμψατο. 
᾽ 7 Χ 5, Ἢ -» Ν 
Εκ τούτου δὲ διέδωκε καὶ τοῖς σερι 
ἃς ͵ .« 3 Ἂ 9) 

τῶ χρήματα, ὁσῶ εκ Σάρδμῳ ἔλαβε" καὶ τοῖς μὲν μυ- 

θιάρχοις καὶ τοῖς νὴ αὑτὸν ὑπηρέταις ἐξαίρετα ἐδίδου 

πρὸς τὴν ἀξίαν ἑκάστῳ, τὼ δὲ ἄλλω διένειμε. καὶ τὸ 

μέρος ἑκάστῳ δοὺς τῶν μυριώρχων, ἐπέτρεψεν αὐτοῖς 

Ἐδίδοσαν δὲ 30 
“-ς κ "7 7 327 Ε ΠΝ δι ων ΔῈ ΝΑ 

τῶ μὲν Φλλῶ χρήμωτω, ὥρχῶὼν ὠρχοντῶς τοὺς υῷ εαὐὑτω 

Ρ, . ΕἸ » ͵ὕ “ 

διανέμειν, ῶσπσερ οὐτὸς εἰκξειγοίς διένειμεν. 

3 ἢ Ν -“" ς ἐν». Ν ξλλν ϑὺ ς ἃ 

δοκιμάζων" τὼ δὲ τελευταῖα οἱ ἐξάδαρχοι, τοὺς υῷ εαυ-- 
δ "ὁ “Ψϑ ᾽ ΄Ν ὼ 5.56} κι λ Δᾷ 5» Δ 

τοῖς ἰδιώτως δοκιμάσαντες, τῶρὸς τῆν ὠξίαν εκώστω εδι- 
ε » ΄ ὌΝ ΄ 

δοσαν" καὶ οὕτω πάντες εἰλήφεσαν τὸ δίκαιον μέρος. 
» » , Χ ζῃ ε “Α 3 

Ἐπεὶ δὲ εἰλήφεσων τὰ τότε δοθέντω, οἱ μέν τίνες ἔλεγον 51 
Ν -Ὁ δῇ 7 Ύ ἄξιο 5. 

ὥερι τοῦ Κύρου τοιάδε" Ἢ του αὐτός γε πολλὼ ἔχει, 
« ἂρ 

Οἱ δὲ 
2 ε ἤ 

ουχ, ὁ Κύρου τρό-- 

.“ὕ « »“ ς 3 -“» Ζ 

ὅπου Ὑε κοὶ ἡμῶν ἑκώστω τοσαῦτω δέδωκεν. 
3. ἥν. ἢ » Ἀπ Ν 

τινες ωὑτῶν ἐλεγον, [[οιὼ πολλωῶ εχει; 

ἐξανέστη) Ματῖρο ϑίερἢ. συνεξωνέστη, 
αυοά εἶ τη ΑἸτοτῆηο ἰ᾿ἰῦτο εἰ ἀδιηαο 
συμπρούπεμε ψεν. 

28. σούτων] Αὐξῖοτε Ἰίθτο (δδτγ. 
εἰ ΑἸτοτῇ. οατὶ δι 6ρῆδηο ογαῖὶ νοὶθ- 
μὰ Ζεαηε ; ἱρίταγ (εο]αῇ. 

29. τούτου δὲ] [τὰ σατὰ Ομ], ΑἸ- 
τοτί, Ῥτο φούτου δή. 

τοερὶ αὑτὸν] Μίαταο ϑίΘΡἢ. τοαρ᾽ ἕαυ- 
τῷ. ΑἸιοτῇ, ἑαυτόν. 

ἀξίαν ἑκάστῳ] Ματῖρὸ ϑίερῃ. ἑκά- 
σσου, αυοά εἴ ἴῃ ΑἸἰτοτῆηο ἰἰρτο, ἀδ- 

ἰηδε ἐσέτρεψεν αὐτῷ ΑἸτοτῇ, 
30. ᾿᾽Εδίδοσων) (σε. ἔδοσαν, ΤγΔΥΡῸ 

Θῖερῃ, διεδίδοσαν, αάετῃ νατί εἴα εἱξ 
ἴῃ ἴοσο ἤβιϊιπι δσατατο, αΌἱ ΑἸτοτῇ, 
ετίατη ἀδι ἔδοσαν. 

ἐξάδαρχοι) ϑιῖερῃδηιβ δεκάώδαρχιοι 
τί εθαῖ : ᾿Ιάδτι ἰαῖηθα ἐξ. [απὶ 11]. 
3, τὼ 

δίκαιον] Ματρο Θιερῆ. δόκιμον. 
31. ἐσεὶ] 11ὰ οαπὶ (συοἰἴ, (στρ ΡτῸ 

ἐπειδή, 

κκ2 
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“ο΄ “- - Ας ΑΝ ᾿ -Ὁ 

σὸς τοίουτος, οἰὸς χρηματίζεσθαι, ὠἀλλὼ διδοὺς μῶλλον 
ἂν 5, - ͵ ιν 

ἡ κτωμενος ἠσετῶι. 
» , ΤΡ. »- Ἄς 4 Ἂ γὴ- 

ΟΦ Αἰσίανόμενος δὲ ὁ Κυρος τούτους τοὺς λόγους και τας ᾿ 
Ααιϊοὶς οἵ 

2 Ψ»Ἐ ἾΝ Ν « “ ψ ἿΝ ,ὔ Ν Ἂς 

Ρτοσετῖθα5 δόξας τῶς ὥσερι αὑτου, συνέλεξε τους Φίλους τε κοι τοὺς 
σοηνοσαίια. ς 

μ ͵ « “]} Ὡς οππηςα ἴμα5 ει ρ(ουρίους ὥπαντας, καὶ ἔλεξεν ὧδε: 
σορὶδ9 εἴ ἵ ΠΣ » 5 “ ) 7 
“ΕΝ οἤεη- Ανδρες φίλοι, εωρωκῶ μὲν γδὴ ὠνϑιρώπους, οἱ βούλον- 

ιἴ, 

τῶι δοκεῖν πλείω κεκτήσθαι, ἢ ἔχουσιν, ἐλευϑεριώτεροι 

ἂν οἰόμενοι οὕτω Φαινεσϑαι" ἐμοὶ δὲ δοκοῦσιν, ἔφη, οὗτοι 

τούμπαλιν οὗ βούλοντωι ἐφέλκεσθαι τὸ γὰρ πολλὰ 

δοκοῦντω ἔχειν, μὴ κατ᾽ ἀξίων τῆς οὐσίας ᾧαίνεσϑαι 

ὠφελοῦντω τοὺς φίλους, ἀνελευθερίαν ἔμοιγε δοκέϊ πε- 

Εἰσὶ δὲ αὖ, ἔφη, οἱ λεληϑένωι βούλονται, 
“ δ ἐν Ν ἢ Ὡ: - 7) »} 

ὁσῶ ἂν ἔχωσι" πονήροι ουν καὶ ουτοῖ τοῖς Φίλοις ἔμοιγε 

Ἵ 
99 θιώπστειν. 

- ν᾿ ᾿ Ν Ν Ν ΝΖ Ν 922 ᾿ 

δοκοῦσιν εἰναι δὲ: γώῶρ τὸ μή εἰδένωι τὼ ὄντα, ττολλώκις 
᾽ 5 » πᾷ ε 7 κου « ͵7͵ ΕῚ 

δεόμενοι οὐκ ἐπαγγέλλουσιν οἱ Φίλοι τὸς ἑταίροις, ἀλλ᾽ 
5 ᾿α μ“ ἤ » Ῥω. Δ΄ Χ 

834 ὠπατῶντωαι. Απλουστώτου δὲ μοι, εᾧῷη, δοκεῖ εἰνῶϊ, τὸ 
Αὶ 7 Ν᾿ ΄ ᾽ Ψ » ΄ 

τῆν δύνωμειν Φανερῶν τὐοιησαντῶ, εκ ταύτης ἀγωνίζεσθαι 
, ; Ἃ Ὧ; "] Ὡ ς.« »" Ί 

τπερὶ καλεκωγωλιῶς. Κώγω οὖν, ἐῷη, βούλομαι ὑμῖν, 
ε) Ν ὭΣ} :ῆδο- Ν δ ΤΣ Σ» τὰ ΒΩ “ .«“ ᾿Ὶ 

ὁσῶ μὲὲν οἷον τ ἐστιν ἰδεῖν τῶν ἐμὸι ὀντῶν, δειξωι" οσῳῷ δὲ 
Ἂν “., » »ο ,ὕ “Ὕ"Ὕ 5» Ν ἊΝ ἊΡ 

85 μή οἷον τὲ ἰδεῖν, διηγήσασθοι. Ἰαυτῷ εἰπῶν, τῶ μὲν 
᾿ Ζ 7 τὰ Ν , ἃς Χ ψ 

ν ἐδείκνυε πολλώ τε καὶ καλὼ κτημώτω" τῷ δὲ κειμένῳ, 
ε ᾿ εἰ Ψ, χὰ δ» -“’ ΄ Ἁ “ ᾿ ἡ τὰ 

ὡς μὴ ῥάδιω εἶναι ἰδεῖν, διηγέῖτοι τέλος δὲ εἶπεν ὧδε, 
Ὁ "ὦ »" ΕΥ̓ 57 Ὶ «“ δῶ, χε ων 9 Χ »" 

ϑ0Ταυτῶ, εᾧη, ὦ ἄνδρες, ἅπωντω δεὶι ὑμῶς οὐδὲν μώλλον 

νυΐκαία ἴῃ πηαύρῖπα. ψεγδυτη ἀσα- οἷος} τὰ Ῥτὸ ὅλως ΠΠΌτὶ Βτοάεοι, (α- 
τῶνται Ἰηερῖα ΠῚ Ὠαϊο ἰοοο παϊν!ς ἴὰ- τε], (απηεσ. Αἰτοτ, 1ὼ Οεϊξ, 

δλος σοι βίαν ὅλως ς Ματείαβ. ἰερα- 
υἂῖ ὡς. 

32. αἰσθανόμενος) Ζοπαγαὰβ αἰσϑ)όρε- 
νος (ἰοάϊο, ἀδίηάο τσερὶ αὐτοῦ ΒΔά4. ῥΓ. 
εἰ συ}, 

ἄνδρες φίλοι] ΑἸτοτέ, ὦ ἄνδρες φίλοι. 

ἀεϊμάςε ἑώρακα μὲν ἤδη, ἔφη. 
τοὔμπαλιν) ΑἸτοτῖ. σοῦ μὴ τσάλιν 

Παῦςεϊ. . 
πὸ γὰρ] ἴἴὰ οὐπὶ ϑίερπαπο (Οεϊί. 

δι ΑἸτοτῆ, ῥγὸ σὸν γάρ. 
33. ἀπατῶνται!) Ουεῖξ, ἡστῶνται, 

ο] δὲ αὐποίςσεϊς : νεγα πὶ ἀσορίᾳ ἡταῶν- 
σαι αυοα ΥΥ εἴῆτε {απ ιταϊς, ποθ πὶ 
ΤΩΙ [ἀτ|5 ἔαοιτ : σεγία ἀπορίας εἶδ 
ἀεδεδδι. 

34. μοι, ἔφη, δοκεῖ} ΑἸτοτέ, μοι δο- 
κεῖ, ἔφη, δῖ. 

35. πολλά “«ε}] ΟΘπεῖῇ, ΑἸτοτῇ. Ζοπα- 
τὰβ τε οτηϊτταηῖ. Ρῖὸ χτήματα Ζοπᾶ- 
Γὰ5 χρήματα ἀεάϊε. Ἶ 

ῥάδια) Οὐ}. ῥῴδιον-------διηγήσατο, 
Ψογαη εἶναι ΔΌ οἶα τ δ] πη. 



ΤΙΒΕΕΒ ΝΠΙ. ΘΔΡ. ν. ᾿ξο2 

} ἈΝ ς »- 3 εὟἮἮῪΗ Ἂν Ξ οἷν , Ν ὶὶ 9 ἘΝ 

εμζῶ ἡγεῖσθαι, ἡ καὶ υμετερο ἐγὼ γάρ, εῷη, ταυτῷ 
3. 7 ἜΝ ὁ. εἢ οἶς ᾿ ΄ .ΧΥ ὦ 

οὺ ροίζω, οὐϑ᾽ ὅπως αὐτὸς καταδαπανήσω, οὐ οπῶς 

αὐτὸς χατατρίψω" (οὐ γάρ ἂν δυναίμην) ἀλλ᾽ ὅπως 

ἔχω τῷ τε ἀεὶ ὑμῶν καλόν τι ποίουντι διδόναι, καὶ ὅπως, 
ὙΨ ἃ, .-ὰ Ν 2 ΕΝ 7 Ν ΟΝ ὟΝ δὲ 
ἦν τίς ὑμῶν τινὸς ἐν εἰσι γνομίση, πρὸς. ἐμὲ ἐλίων 

7 το » δ᾿ Ν Ἵ ", ν, “ Ν « 

λάβη, οὗ ὧν ἐνδεὴς τυγχαάνη ὧν. Καὶ ταυτῶ μὲν οὑτως 
ι͵ ὁ 

ἐλέχϑη. 

(1 νΥ. 

ἩΝΙΚΑ δὲ ἡδὴ αὐτῷ ἐδόκει κωλῶς ἔχειν τὼ ἐν Βα- δῷ ἴῃ οϑ ἢ 
6πΔ ὕτοῦ- 

βυλῶνι, ἃ ὡς καὶ ἀμ διωῶ, συνεσικευώζετο τὴν εἰς Πέρσας οἰέρεπεὶ5 
΄ Εν κα ; ΡΣ ΡΣ 5 ἀρτηεη εἴ 

τέλμα καὶ τοῖς ἄλλοις κω μι θνὰ ἐπεὶ δὲ ενομθίσεν οαπτογαπις 
ταῖϊο ἀξίου! - 

ἱκανω ἔχειν, ὧν ᾧετο δεήσεσϑαι, οὕτω δὴ ἀνεζεύγνυε. Ὀίτατ, 

Διηγησόμεϑω δὲ ϑὰ; καὶ ταῦτα, ὡς πολὺς στόλος ὧν, 
᾿ς ἡ Ν " : ] 

εὐτώκτως μεν κατεσκευώζετο, καὶ πώλιν ὠνεσκευώζετο, 
͵΄, ' Ν ΩΝ . ΄ « Ἀ ΕΝ 

κατεχωρίζετο δὲ τῶχυ, ὅπου δέοιτο. Ὅπου γῶρ ὧν 
; δ ν᾿ δ Ν Χ ἐθῶν δ 7) 
᾿αωρείν. εύητωι βασιλεὺς, σκηνὼς " δὴ εχοντες στῶν- 

τες οἱ ἀμφὶ βασιλέα στρατεύονται καὶ ϑέρους καὶ χει- 

μῶνος. Εὐθὺς δὲ τοῦτο βρματε Κῦρος, πρὸς ἕω βλέ- 3 

πουσῶν Ἰστασϑιι τὴν σκηνήν᾽ ἔπειτω ἔταξε πρῶτον μέν, 

πόσον δὲὶ ὠπολιπόντως σκηνοῦν τοὺς διγυφόρους τὴ τῆς βαωσι- 
-Ὁ-Ὁ "“ ᾽, ἴω Χ κ᾽ ᾽ ΄ Ν 

λικῆς σκήνης᾽ ἔπειτ σιτοποίοις μὲὲν χώρων ὠπέδειξε τὴν 

δεξιὰν, ὀψνοποιοὶς δὲ τὴν ἀριστερῶν, ἵπποις δὲ τὴν δεξιὰν, 

36. τῷ τε ἀεὶ] ΑἸτοτγῇ. ἔχω τῷ τέλει 
καλόν τι ὑμῶν τσοιοῦντι διδόναι, καὶ ἥστως 

ἤν τινος ὑμῶν σις ἐνδεῖσθαι νοβμίσηῃ----οὐ δ᾽ 
ἄν ἐνδεὴ; τυγχάνοι ὦν. 

ι. δὲ ἤδη) Οαε!ῇ, δὲ τὰ ἤδη ΑἸτοτῇ, 
δὲ δὴ ἐδόκει αὐτῷ. (εἴεταπη ὈΠὉ] τᾶ 
τέγα γα ὈΕΙΠΙσάγατπ πᾶτγαῖοηα ᾿πίθπι- 
ρεῆινε τϊῃὶ Χεπορῆοη σοερίδτη ἂς 
βδοὶβ γί! θ5 ἃ γτο [ΠΕ] ατ|5. Πατγτᾶ- 
(Ἰοης πὶ ἰπτεγρο τα ν]άξιαγ ἰηεγῖᾷ 
ἀεπιοηβτγαῖίοης (11]5 ρα ἀθ τα οα- 
ἤγεηῆ εἴ τεῦ 5. τη 1158, αὰθ6 ΡοΟΪΥ- 
Ὀΐᾳπὶ Ὠϊ οι σα πὶ παρ ἀεοεηί. 

ἀποδημεῖν) Ὠεΐησερ5. ΑἸτοτγῇ, ἑαυτῷ 
ηὲἐτῖζ, 

ἱκανὰ --οι ὧν] Ταητίηα ἱκανοὺς, 11 τὶ 
Βτιοάϑὶ εὐ ΑἸτογῖ. ὅσων ἀδπί. 

2. ἤδη καὶ] ἔχ ΑἸτογῆμο ἰἰῦτο ἤδη 
δ} αῃΧὶ. 

τυολὺς στόλος ὧν] ΟαεἸ]ξ, τσολύσαα- 
λος ὧν υἱ Εαά. ρτ. 

καὶ ττάλιν ἀνεσκευάζεσο) ΑἸτοτῇ, 11- 
Ῥετ πὸ νεῦρα οπηῆς βοτατηηπδ ἴῃ 
Ιοοο ταχὺ δὲ ροίαϊῖ, ᾳφαξε ἰοοο ροῖε- 
τίογε ἀοιπάς οπλιτῖ. 

δέοι π6} απεηᾶ δέῃ, Οαε!ξ, δέσις 

κκΑ4 
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« χ Ν »ὋἭΆ 37) Ἂς 9 γ " »" ὑποζυγίοις δὲ τοῖς ὥλλοις τὴν ἀριστεράν" καὶ τἄλλωῳ δὲ 
ΖΞ ἢ Ἐν 2. ΔΖ Ψ Ἂς - »“ὝὝ» τς 

διετέτακτο, ὥστε εἰδέναι ἕκωστον τὴν ἑαυτοῦ χώραν καὶ 
Κη Ψ .« Ἀν 7 

4 μέτρῳ καὶ τόπω. Ὅταν δὲ ἀνωσκευάζωντωι, συντίθησι. 
Υ 7, - ΄ “ : 

μὲν ἑκάστος σκεύη, οἷσπερ τέτωκτωι χρήσιϑα!, ἀνωτί- 
3 δὰ {24 2 ὃς ς 7 “ Ἀ δἤ Χ 

ὅϑέενται δὲ αὖ ὥλλοι ἐπὶ τὰ ὑποΐγιω. ὥσθ᾽ ὥμω μὲν 
" 5) . 3 ἣι ᾿Ξ, ", 

πάντες ἐρχοντῶι οἱ σκευαγωγοὶ ἐπὶ τὼ τετωγμένω ἄγειν, 
- δὲ 7 ᾽ τὰ πὴ ν᾿ ΄- ε Ὁ ὦ 

ὠμῶ ε ὥφδντες ἀνωτι ἕωσιν ἐσιι τῶ εὐῦτου εἐκῶστος. 

ΕἾΤΑ δὺ « ΒΕ ΣΌΝ, ΄ 5 "»“" “-“ ἊΝ Ν Ζ, 

υτω Φὴ ὁ αὐτὸς χρόνος αρκει μιοῦ τε σκηνὴ καὶ πάσαις 
. Ὁ“ ε 7 Ν “ 3) 

δ ἀνήρήσθαι. Ὡσαύτως δὲ οὕτως ἔχει καὶ περὶ κατώ- 
» " “Σ“α ,“"»" Ἂς, ᾿ς ᾽ ͵ 

σκευηῆς. Καὶ τσερὶ τοῦ πεποιήσϑωαι δὲ τὰ ἐπιτήδειω 
͵7ὕ » “Ὁ ς "ἢ ΄ δὶ. ἐδ ἧς 

πσαντῶ ἐν Καιρ ὡσαύτως διατέτακτωι ἑκάστοις τὼ ταοιή-- 
ον -οο ς ἀρ ν ᾽ φ ΕΙΣ »»" 

τέω" καὶ. διὼ τοῦτο ὁ αὐτὸς χρόνος ὠρκέϊ ἐνί τε μέρει καὶ 
- "“ « Χ ς Ν Ἂ 3 2 

δῳᾶσι πεποιήσϑαι. ὥσπερ δὲ οἱ ὥερι τῶ ἐπιτήδειω 

“ερώποντες χώραν εἶχον τὴν τοροσήκουσαν 

3. καὶ τἄλλα δὲ] ΑἸίοτῇ. καὶ τὰ ἄλ- 
λα δή. 

4. σπεύη, οἷσπερ) Οπογῖωρμ 10 α- 
σηαΐώς εὐὲ ϑες νευταπτ νυΐθο : αυ 81 
νεγῆοπεὶ πρτοραῖ εικε, ααο- 
τ ἀθ οαῆτι5 ΠῸ ΓΘ γπλὸ τηνε αϊ5, 
εἰ ασαοά Χεπορποη ΠηΊρίΙοὰ5. σὰ 
ξαυφοῦ σκεύη αἰχηϊεῖ, 51. οἷσπερ δά 
σκεύη Γρεξῖοῖ, (πὶ ὑγῸ χρήσϑοι ἀδῇ- 
ἀετγατὶ ἄγεσθαι νεὶ ἤσγατϊὸ νεγθαπη1. [εὰ 
τρία νὶγ ἀοξϊαβ ππᾶνϊς ἀδτῖνα τη σοτη- 
τη οὔθ εὐ (δοίη ὁδοῖς Παπης : 
σοι! ψαιίγως ὐαία 1 15, στ ἤοσ πῖέ- 
γιενὶς ᾿αὐῤεηή, μὲ αἰρονγίεμί ααἱ 7μημθηία, 
ν᾽ ἀο]οεῖ αὐρεσάδα, [οτ Ραμ ργὸ χορῆ- 
σϑϑαι. Μετγατη πος ΠυοπΊ πὰ ΡγΟ τη 
τηνοηςαπ); ἱπηρεάϊε ΤΕ Ἐπ αὖ ἄλλοι. 
Ἰρίίαγ σοτηρᾶγαίο ἃ]ίθτο ΠΊΕΠΊΌΤΟ, 
αυσά Πυΐϊςο τείροπάεσι, νη ἀατῃ ηπτη 
ηαϊὰ ἱπάς φροῆ!τ δσχίαηάϊ, 40 (ο]]8- 
τὰαγ Αἰ συ] τὰ5. Ιἢ 1Π|οὸ ἰριταγ σὰ σε- 
ταγμένα ἄγειν, 95 ΨΥ οΙΚα τηδ]ε ἰπ- 
τεγργθίατῦ σα σα μα (μπὲ τελεπάα : 
τοίροπαθης ἢΪβ. οἷς τέτακται χρῆσϑαι. 
Ιρσίταγ απϊου!αὰθ. ρα πεγΙ [Ἐγνόγα τη εἴ 
τη τογαταῃ Ἄχϑγοιας. Τὰ 5. να Οὐ Πὰ 
εἴ αἰεπηϊατη αἱὰ8 αἰπρηδίαβ. εταῖ, 
αε δὰ υαἱὰτι 1116 ἀρροτγίαια Ἂχρὶϊσδῖ, 
εὐ ΤᾺ αϑιίαπι ᾿τεγατη σουπηροπὶξ δ} 1- 
αε αἵροτία πα ἐγαάϊι. συντίϑϑησι σκεύη, 
οοτηροηϊς ναίαᾳ ΔὈϊαγὰ 5, 4185 Π δι 
Δἰῖας εἴ ηαϊάστη σοτία5. ΠοπΊο δαΐετε 

“ἢἤ «“ 

εκῶώστοι, οὕτω 

᾿τηροπεηᾳ Πα πηθητ5 : ̓η το ! ΠΊ εοδ ΠῚ 
τοριροτὸ (ὥμα) Ὠοσο σότῖαβ Τατηθηΐᾷ 
ΔἰΠσηδία σετῖο ναίογατη βαπετὶ, ἴοτγία 
οἰάτη τα θεγπάσαϊο εἰ ΠουλΐηΙ σοτίο, 
αἀάμοϊϊ, οἱ σκευωγωγοὶ ἔρχονται ἐπὶ τὰ 
φεταγρένα ἄγειν, ᾿Ώ16} Πρὸ ὑποζύγιω : 
ἰἴῖὰἃ Πποὴ Ορὰβ οὐπὶ ϑίθρῃδῃηο ἰθρεῦα 
ἐπὶ στὸ τὰ τεταγμένα ἄγειν ἀεπίαις 
εοάδιῃ ᾿Πτε Γῇ το ροΥα οπῆπες οδἷο- 
πα. ἥπιι] (ἀἰ|8 αυϊ!αὰς εἰ σαγῖβ 1ὰ- 
πηδητ 5. ἱπιροηϊς ναία ΠῸϊ αἰπρηδία, 
ἐσὶ τὰ ἑαυτοῦ (οἰ Ἰος ὑποζύψια : ηαυοά 
Ἰρίαση ἂιξυϊηθηῖο ες ροίει, σὰ τε- 
σαγμένα ἄγειν ἴτότη ἀξ ατηδητβ ἰητε]- 

Ἰρὶ Δεθοτγα. 
ἀνατιϑέασιν)] Ματρο δίερῃ. εἰ ΑἹ- 

τοτῇ, ἐσισιϑέασιν. ραιαϊο δηίεᾶ ἐξώγειν 
Ρῖο ἄγειν ΑἸτοτῇ. 

5. ὡσαύτως δὲ οὕσως] Τ1τ1ὰ σὰαπι ΠὈτΟ 

(αρτ. εἰ ΑἸιοτῖ. Ζεαπε. Ψαϊρο δὲ 
αὈεῇ. 

ἐν καιρῷ ὡσαύτως ϑίεραπας ἢ, ]. 
ἴα ἀϊπ᾽Ἠ ηΠσαεραῖ : κατασκευῆς, καὶ περὶ 
--ἰν καιρῷ" ὡσαύτως γὰρ εἴς. περ 5 
δῖβοοα αἰοὶ τσοιεῖν σὰ ἐπιτήδεια ἀξ 
σοτηπηδαία ἴεὰ οἷδο ραγάηᾶο ; σα 
Ζευης ὁρροηϊὶ τσεποιημένον σῖτον ἵν. δ. 
1. 

6. ποροσήκουσαν ἕκασσοι] ΜαΙρο 
Θίορῃ, ἕκασσος. ἀεῖπάς ἐπ᾿ ὠναμῷι- 
σβήτητον ἀαὶ συε], οατῇ Εαά, ΡΥ. 
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Ν ε ε ,ὔ ΕΡΕΥ ΟΨ. »" τ “ἢ 

καὶ οἱ ὁπλοίζδοροι αὐτῷ εν τῇ στρατοπεδεύσει χώρων τέ 
"“" Ἂς -»"ς " ων ΕἸ ὰ : Ν ἡδι ζ΄ 
εἰχον, τὴν τὴ ὁπσλισει ἑκάστη εἐπιτηθειίῶν, κ͵ὶ ἡθέσαν ταῦ- 

͵ ͵ 
ε ε » » ΄ » 

τήν, ὁποίω ἡν, καὶ εἰς ἀνα μῷισβήτητον ττώντες κωτεχωρί- 

ζοντο. 
»Υ ᾿ ἴστ « "»- ς -»“" ἄνα Ὁ ΟὟ ΤΡ ἽὝ 

Καλον μὲν οὖν ἥγειτο ὁ Κυρος καὶ εν οἰκίφν εἰνοῦ! 7 
᾽ ΄ τ Ν ΟΣ ἐξ ἥ . ἃς. Ρ' δῶ ἐπιτήθευμω τὴν εὐθημοσύνην' (ὅταν γὰρ τίς τοὺ ϑέηται, 

» ς ζῇ δὺ ».3 - Ἂς ἃ: Ἢ 

δηλόν ἐστιν, ὅπου δὲ. ἐλϑόντω λαβεῖν) πολὺ δὲ ἔτι κάλ- 
ἐν, Ν »“"» ΄“ » 8 7 

λίον ἐνόμιζε τήν των στρατιωτικῶν φύλων εὐϑημοσύνην 
τ .«“ 2 ς Ν κ᾽ 3 δὲ ἌἊ, 

γαμμό οσῶ ΦῈ ὀξύτεροι οι Ἰὰς ἢ τῶν εἰς τῶ πὐολεμεκώ 

χρήσεων, καὶ μείζω τῶν σφάλματα ἀπὸ τῶν ὑστεριζόντων 

ἐν αὐτοῖς". ὠπὸ δὲ τῶν ἐν καιρῷ οὐρα γυγνθμιένον αλεί- 

στου ἄξια τῶ κτήματα ἑώρα γιγνόμενω ἐν τόϊς τοολεμι- 
. ΒΒ διὸ [τ 5 δι ΄ 7 δ. "0. 

κοῖς Θιώ ταυτῶ οὖν καὶ ἐπεμέλετο τὠυτῆς τῆς ευὐσημο- 
δ Γ᾿ 

συνήῆς μωλίιστῶω. 
“ν Ἐ ἂ Ν Ὁ ε ΄ς Ἂν 

Καὶ αὐτὸς μὲν δὴ τῦρωτον εῶὐτὸν εν 8 
΄ "-“ὦ,᾽ ψ, « Ἃ »“ ψ, 

βέσω κατετίϑετο του στρατοπέδου, ως τὠνυτής Τῆς χωῤρῶς 

ἐχυρωτάτης οὔσης" 
3) Ν Ἂς Χ 7 

εγείτῶ δὲ τοὺς μεν «ταὐἰστοτῶτους, 

ε΄ 2.2 ΡΟ, Ν δ 7 Ἀν 2 7 ᾽ 
ὥσπερ εἰώθει, σερι εὠυτον εἰχε, τουτῶν δὲ ἐν κύκλῳ εχο- 

΄ Π ἐφ 3 “ ε Ζ 

μένους ἱππέως τ᾽ εἶχε καὶ ὡρμωτηλάτως. Καὶ γὰρρ 
7 2 -“ ᾿ τὰ ᾿ -“ .“ ᾿- 3 7 

τουτοὺυς ἐχυρῶς ἐνόμιζε χωρῶς δέσϑαι, 0Τ,, σὺν οἱς μβῶα- 

ε 5 Ὦλ 9) ᾿ 

χονται ὅπλοις, οὐδὲν πρόχειρον εχοντες τούτων στρωτοπε- 
“ 3 Ν »-»"Ἢ ἕῳ 5 Ν 97 

δεύοντωι, φῳ λλὼ ολλου χρόνου δέοντωι εἰς τὴν ἐξόπλισιν, 

εἰ μέλλουσι χρησίμως εξοίσειν. 

ἡ. Καλὸν μὲν οὖν] Ψυϊπαίατη καλὸν 
μὲν γὰρ εχ ϑυϊάα ἴπ εὐθημοσύνη οοτ- 
Τεχὶ. εγῤωίογωσι {ἀπὸ νετίῖς ΡΏΠ]Ε]- 
Ρῆῇυ5. ΜαὶῈ Εἀά, ργ. Βοάϊ. Ουεὶε, 
[τρία πη Παῦθηΐς εὐθυμοσύνη, ΕΓ ΠῚ 
επ ἴῃ ΑἸτοτῇ. 

ὅσαν γὰρ -] Μαῦρο ϑίερῃ. ὥστε 
ἄν σις. ΑἸτοτῖ, γὰρ οτγαλτεῖε. 

φύλων----εἶνα.] Τία Ῥτο φυλῶν εχ Βα- 
ἀεπῇ εἰ ΑἸτοτῇ. ΠἰΌτο Ζεαπα. Τα αθης 
εἶναι οΥἵττῖε ΑἸτοτέ, 

τὰ κτήματα) Ῥοῇ ἄξια δίερῃαπας 
«ταῦτα ἰηΐεταϊί, φαοά ᾿ρίατι ἴπ τηδτ- 
δῖπε Βοάϊ. δαίογίρίαπι Ἰορίτατ: ἄξια 
ταῦτο κτήματα ΑἸτοτῇ, ἄδε. αέψμε αὖ 
115) φεα ῥγα ῶο ἐἰονε ἐμ ἱεριῥονε, υἱάε- 

Ἔν δεζιο δὲ καὶ ἐντο 

δαὶ 11 γέδως δεϊ]οῖς ῥίωγίρὶ γαοϊεπαα 
ῥοηα ἐσεπῖγε νας (αγηθγαταβ. ΜΙΒὶ 
(οίιι5 Πὶο Ἰοσὰβ νἱ το 5 ν᾽ ἀδίαγ. Νε- 
486 εηἰπὶ νἱάθο αυδ νῈ] 401] Πηϊ σὰ 
ΝΕ] οἱ τσαρωγιγνόμενα νεὶ τσαρωγιγνό- 
ῥένοι ς: Ὧδς ἄξια καήματα 486 γίγνε- 
σϑαι, ἀϊσαηῖαγ ρίξε, ἴοϊο. 

8. ξαυτὸν ἐν μέσῳ] ΑἸτοτῇ, ἐν μέσῳ 
ἐκυςὸν -τ οὔσης ἐχυρωτάτης ---- ἐχομένως 

ἱππέας τε εἶχε. 
9. χρησίμως ἐξοίσειν] ΤΑΡΥΙ Βτοάςοὶ 

οατη Αἰτοτ. χρ. ἕξειν, αυοά τη δὶ 
ἀηΐσα σαγατα νἹάδίαγ νει. ἐξάγειν 
νετας ῬΏΠΕΙΡρ 5. Τὰ Οπεϊξ, ἃ Ρτὶ- 
τᾶ τη ὅτι οἷς μώχιονται {οτὶρίαπι 
εῇ. 



ἾΙ τοῦ τε καὶ τῶν ἱππέω 

14 ἔκωστον ἔϑεον. 

δού ΟΥ̓ΕΙ ὈΙΒΟΙΡΙΝΟΕΣ 

τιλϑς αὐτοῦ τε καὶ τῶν ἱππέων τπελτωσταῖς. χώρα 

ν᾽" θην δὲ «ὃ ΑΝ ἥ τρόσϑεν ἡ ἥν καὶ ὄπισϑεν αὐ- 

Ὁπλιτας δὲ καὶ τοὺς τὰ με-. 
γὰ ἀλϑ Ὁ 95) , ὰ ἘΠ « οἿΝ 

γαλω γερρὼ εἐχοντας κυκλω τσώντων εἰχέν, ὥσπερ τει- 
Ἶ -, ἊΝ " δέ, » ᾿, δος ε οἷς, 

χοὸς πὼς Ἄῶι, εἰ σέεοὶ Τί ἐνσκευώζεσιϑωι τοὺς ἐππεῶώς, 

« ΄ ἢ 3 “ 3 ἣν 5 ἣν 

οἱ μιονιμμώτωτοι τυρόσϑεν οντες τῦωρέχοιεν αὐτοῖς ἀσφωλὴ 
Ἂς 7] 

12 τὴν καϑόπλισιν. 
Φ τε γπὰ “ Ν ς Ν Ἰν ς 2 Ἂ 

οἱ ὁπ λιτῶς, ουτὼω Ἀώὡὶ οἱ ελτώστωι κωὶ οἱ τοζοτῶι 

᾿Ἐκάϑευδον δὲ αὐτῷ ἐν τάξει, ὥσπερ 
“ἷ 

οσ ως 

ν᾿ Ξ κυ “οἷ 5 -» Ἷ τς « "»“ω 

καὶ ἐκ τῶν νυκτῶν, εἰ δέοι τι, ὥσπερ καὶ οἱ ὁπλίται 
ψ, τυ βν ἢ ὅδ Ἂς Σ » ψ [2 

τωρεσκευώσμενοι εἰσὶ τσάίειν τὸν εἰς χειρως ἰόντώ, οὕτω 
ς 7 Ν « " Ν ΓΩ ᾿ 2 

κοιὶ οι, τοζόται Ἀὼι οἱ. ὠὡκοντίστῶι, εἰ τινες τροσιοιεν, εξ 

ΣΕ ᾿ ͵ Χ 7ὕ ΘΝ Ἀν το »" ΐ᾿ 
19 ετοιμυοῦυ ἀκοντίζοιεν κῶώὶι τοξεύοιεν υσέεῤ των ὁπλιτῶν. Ε,- 

» 7ὕ ἐλ Ἰνρὰ Ἄι » -“ 
τχον δὲ καὶ σημείω τπωώντες οἱ ὠρχοντες ἐπὶ τῶις σκήνοιις" 

ς ( « ΄ . Νι; ᾽ “- ͵7 ς Ψ 

οἱ δὲ ὑπηρέται, ὥσπερ κῶὶ ἐν τῶις πολεσιν οἱ σωζρονες 
ΒΩ Ν »“ ,ὔ Ἂς Ε ͵ ᾽ Ν 

ἴσασι μὲν καὶ τῶν σλείστων τὰς οἰκήσεις, μάώλιστωῳ δὲ 
“ - ΄ ε "»- ᾽ “Σ͵ ᾿ 4 

τῶν ἀνα κι υνλεν: οὕτω καὶ τῶν εν τοις στρατοπέδοις τος τε 

χώρας, τὰς τῶν ἡγ: "μόνων, Ἰπίσταντὸ οἱ Κύρου ὑπηρέται, 

καὶ τῷ σημεῖίω ἐγίγνωσκον, ἃ ἑκάστοις ἡγ" ὥστε, ὅτου 

δέοιτο Κῦρος, οὐκ ἐζητουν, ἀλλ τὴν συντομωτάτην Φ' 

Καὶ δὲέο, τὸ εἰλίεξενα ἕκαστώ εἰνῶι τὰ 

φυλα, ππολὺ μᾶλλον ἦν δῆλα, καὶ ὁπότε τις εὐταωκτοίη, 
Χ Ἅ, Χ Ἂ Ν , 

. ΄σ-- - κῶι εἰ τις μιῇ ὥβοωτ το, Τὸ τροστωττομένον. 

το. αὐτοῦ «:}] ΑἸτοτῇ. ἔαυτοῦ ας. ἀς- 
ἰηάε ἥσσων Τὰ πι. (σοὶ, ρᾶαΐϊο δητοᾶ 
καὶ ὠφιστερᾷ Ουεϊξῇ. 

1... Ὡζλει δέοι] ΑἸτοτῇ. καὶ οτηϊῆς 

ἀειπάθ σσροσιόντες τσοιφξ ἔχιοιεν βρης 

σασπὴ Ομ, ροίζεα ἐξόπλισιν ΑἸτοτῇ, 
οὐπὶ ΠΥΡΊ η6 ϑῖερῇ. ἀδῖ. 

12. ὥσπερ οἱ] ΑἸτοτί. ὥσπερ καὶ οἱ 
ὁπλίτναι οὕτως καὶ οἱ τσῖλτ ἀπάδ νὰ]- 

ξατατη οὕπω δὲ καὶ οἱ πσελτ. σοτιεχὶ. 

Τα δὲ οὔτ δείαπι [ἰὸν Οδῦτ. 
οὶ σὰπιὶ εὸ  εἰΚο. 

τῶν) ΑἸτογ. σὰτὰ Ουεϊξ, 
σὰν Οὐ τ. ἀοῖηάς δέσετο ΑἸτοτῖ, δέοιτο 

» ΕΞ 
.-. ἐκ ΤΩΥ γὺυ"“" 

Οὕτω δὴ 

σκευάσασϑαι ποὺς ἱπ'πξ ας: τοῖοι τῆδύσο 
δῖερῃ. Ρροῆςα χεῖρας ἐρχόμενον. 

καὶ οἱ τοξόται) φώς ΟΠ τα Πα Γ Ϊπ 
απτ. εἰ συ]. ἀεῖπαε τσροίσμεν σε, 

3. καὶ ἐν σαῖς] ΑΠιοτῇ. καὶ οἱ ἐν 
σαῖς. 

καὶ τὰ σημεῖα --οἑκάστοι:) ΑἸτοτῇ, 
καὶ τὰ σημεῖα δέ, ἀοῖπα, οὰπη πηᾶῖρὶ- 
π6 ϑίερῇ. ἐκάσετῳ ἀδῖ. 

δέοιτο Κῦρος] Μάτρο. διερῇ. δέοινσο, 
Κῦρον τοΐετι, ΜΙΗΪ εἰ σοὺ δέοιτο Κῦρος 
τωρ ρἰασοτγεῖ. 

14. τὰ φῦλα) Ταηεηα εἰ Ομεϊξ, ο- 
ταϊττ ης, 
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τ᾽. ε ν 5) ἈΝ Ν δνέδυυς ἢ ΄ 

ἐχόντων, ἥγειτο, εἰ τίς καὶ ἐπίϑοιτο νυκτὸς ἢ ἡμέρας, 
.“ Ν 5» ᾽ , Η͂ Ν᾿ ΄ ὃς 3 " 

ὥσπερ ὧν εἰς ἐνεδραν εἰς τὸ στρατόπεδον τοὺς ἐπιτισεμέ- 
᾽ 7 Ν Ἂς "ἢ Χ Δ » ας ΄ 

γνοὺς ἐμπίπτειν. Καὶ τὸ ταΐκτικον δὲ εἰγῶϊ! οὐ τοῦτο ἰβῦνον 18 

« » » ᾽ -“ Ἵ ᾽ 7 4 ᾿ ἈΝ 

ἥγειτο, εἰ τίς εκτειναι φαλαγγω εὐπόρως δύνωιτο; ἢ 
͵7 " ἈῸΡ᾽ ῥ ᾿ ) "»-΄7 2. ᾽ 

βαωϑύναι, ἡ ἐκ κερωτος εἰς φώλαγγω καταστήσαι, ἢ ἐκ 
» ΝᾺ - ». Ν “2, ᾽ ΄ “Ὁ 

δεξιᾶς, ἡ ὠριστερως, ἡ ὄπισϑεν ἐπιῴωνεντων τῶν σολε- 
᾽ 9 » Σ᾿ - Ἂς τ ω ς ν᾿ 

μίων, ὀρϑως ἐξελίξαι ὡλλὼ καὶ τὸ διασπᾶν, ὁπότε 
΄ Ν « “Σ΄ Ἂς ἢ» Ν ΄ -“ 

δέοι, τακτικὸν ἥγέιτο, Καὶ τὸ τεϑένωι τὸ μέρος ἐκῶστον, 
.;» 7ὔ ᾿ ᾽ 7, Ν ΕΩ Ν Ἂς ,. Χ 

ὅπου μώλιστῶ ἐν ὠζελειον ὧν εἰή, κῶὶ τὸ τὠχύνειν δὲ, 
.; 7 ,΄ , ΄“- Ἂς "εο͵Ζ “Δ΄ὴ΄ 

ὄστου φϑάσαι δέοι, τώντω ταῦτα, καὶ τὼ τοιαῦτω τὠκτικοῦ 
- ἢ δε κα ἃ ἢ » “ 27 ,ὔ « ᾿Ξ 

ἀνδρὸς ἐνόμιζεν εἰνωι, καὶ ἐπεμέλειτο τούτων πάντων ομνοί-- 
» Ὰ ." ξ) Ν Ἂ, 7 5 

ως. Καὶ εν μὲν τῶις πορείωις πρὸς τὸ συμπίπτον ὠεὶ 16 
". » ᾿ 3 Ἂν ,Ὃο 7 « “- Ἂς 

διωατάττων ἐπορεύετο, εν δὲ τὴ στρατοπεδεύσει [ὡς] τῶ 
᾿" “ » Ψ 

πολλῶ, ὥσπερ εἴρητω!, κατεχώριζεν. 
᾽ ΄ι δὲ Ζ ͵) ἧς δ Μ ᾿" ἢ ἊΝ 

ἔσει δὲ πορευόμενοι γιγνοντῶι κῶωτῶὼ τήν Μηθικήν,17 
΄ ᾿ τὰ . , ν ΣῪ , Ογτὰ δὰ 

τρεπέτῶι ὁ Κυρος προς Κυαξάρην. Ἐπεὶ δὲ ἡσπώσωντο Ογάχϑτεπὶ 
ἑ “ Ἐῷ ἕ ον ΣΤᾺΣ δ“ »" ᾿ αἀδνοτγε τα Γ 
ὠὡλλήλους, σσρῶτον μέν [6] " Κυρος εἰπὲ τῶ Κυαξάρει, ἃ ιο ἽΕΙ 

εἰ Μεαάϊα, 
ὅτι οὔκος αὐτῷ εζηρημένος εἴη ἐν Βωβυλῶνι καὶ ἀρχεῖω, ἀου φ , ἡρῆμ ῆ ι ὥβχειω, ἀοιὶ5 Ἰοςο, 
. “ ε ΕΙ »“-ὦᾳ 3) ςε " . »“ο 7 

πὼς ἐχῇ, καὶ στῶν ἐκεῖσε ἔλϑη, ὡς εἰς οἰκείὼ κατογε- 
35) Ν Εγ ἣν ΕΣ ΙΝ, ςς ἊΝ 

σϑαι; ἐπείτῶ δὲ καὶ ἀλλα, δῶρο ἔδωκεν αυτῷ πολλω, 

Εἰ οἤοτχίατζ. 

καὶ ἰἐπσίϑοιτο)] Οορυΐαθη ΑἸά, εἰ 
Θίερῃ. οπηϊῆς : ἀείηε τὸ εἴτ ὰη- 
{{πΔ σὐπὶ (συεἰῇ. ἐσιϑεῖτο ΑἸά. υορά 
σὰπὶ (Οαἰζαϊ'οθα εχ ἰἴῦτο Βιοάφθὶ, 
Βυά. εἰ ΑἸτοτῇ. σοτγοχὶς Ζεαπε. 

εἰς σὴ στρατόπεδον] ΑἸτοτγῇ, ἐνέδραν 
ἐμσίσσειν ποὺς ἐσπιτιϑεμένους εἰς πὸ 

στρατόσεδον----οὐ μιόνον τοῦτο ἡγεῖτο. 
15. φάλαγγα) Ἰἴαὰ οὑπὶ ϑίθρῃλπο 

ΑἸτοτί, ΠΠθὲγ ρτο φάλαγγας ἀαἴ, ημοά 
τενοσᾶνῖτ Ζεαηδ. τίσ! απ 81 σπό- 
λεμίων ρυϊπηυς ϑιτερῃ. ᾿πίεγαϊς ἴδῃ - 
τἰεπῖα ΑἸτοτί. Ότο. 

τὸ διασσᾷν) Ἐχ ΑἸτοτῖ. τὸ Ἰη[δγα], 
εἴ εοάεπι δυέϊοτε γε Ροΐξ τιϑέναι ν}- 
80 φοδτεαπι οὐ!ῇ. 

σακτικοῦ}) ῬΏΠΕΙΡὮΪ ΠΡετ εἰ Ο πε], 
πρακτικοῦ. ϑεαθδη5. ὁμοίως πὰ ητ ἃ 
εἰ ὐε!. τείεγαπε δὰ Γεαυθηῖα, ρο- 

ἢτα ἀπ᾽ πέλίοπε ροῆ -σάντων. 
16. [ὡς] τὰ ττολλὰ] ΑἸτοτῆπυ ὡς, 

συοά Τεο]αΠ νεϊαὶ ἰηρταῖα πη Ῥτορίεσ 
(εαυ 85 ὥσσερ, ΡΙδπε ΟΥΑΙ. 

17. γίγνονται) Μαῖρὸ ϑιερῇ, εἴ 
ΑἸτοτῇ, ΤΟ]επηπῖ5 ἐγίγνοντο Ὠδδεῖ. 
ϑεὰ [εαυεῃ5 τρέπεται τηδρὶς σΟΏΡΤΟΪΣ 
νυϊραῖεο Ἰεξὶϊοηὶ. ΑἸιοτῇ, εὐατη ἐπε- 
δὴ δὲ ἀαῖ. 

τυρῶτον μὲν [δὴ} ὁ] ϑεοϊιῇ, αυρά 
οὐαϊτῖς ΑἸτογῖ, ααὶ ἀείηαε οἶκος εἴη 
αὐτῷ ἐξηρ. ἐν Βαβυλῶνι. 

ὡς εἰς οἰκεῖα.) τὰ οὑπὶ ΑἸά. Βδιερῇ. 
Π|οτι Βτοάξει ΑἸκογῖ, εἰ ῬΏ1]ε]. ὡς ο- 
τηϊταπε {ὰπ|, (πε] ἢ, οἰκίων ΑἸτοτί, 
οἶκος νἰάδταγ εἢξ ἀούηι5 τορῖϑ, ὠρχεῖα 
οἴ οῖᾳ ραϊαῖπα, εἰπε ΒεπάθδῃζΖ ταὶξ 
εἴπει Ποἥῖᾶδδι. 
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,ὕ Ἂν »“.“ν Α, ΕῚ “Ζι 

1 Χαὶ καλά. Ὁ δὲ Κυαξάρης ταυτῷ μεν ἐδέξατο, προσέ- 
Ν Ἂν ΗΝ Ν ἊΦ ὩΝ 7 »“Ἅ ἥν: 

πεμψε δὲ φυτῷ τὴν συγατέρω, στεζωνόν τε χρυσοὺυν καὶ 
᾿ς Ζ; ἃ; ν εν «ες 

ψέλλια ᾧεέρουσαν, καὶ στρεπτὸν, καὶ στολὴν Μηδικὴν ὡς. 
Ν 7 « Υ̓ δ -“ 2 Ψ Ἂς 

}0 δυνωτὸν καλλίστην. Καὶ ἡ μὲν δὴ παῖς ἐστεζώνου τὸν 
- ε Χ ἧς Ἔν, 77 “΄ τ »“" 

Κῦρον" ὁ δὲ Κυαξάρης εἶπε, Δίδωμι δέ σοι, ἔφη, ὦ Κύρε, 
5. ὟΝ 7 “Ὁ ΟΝ 5 ΄ ς 

καὶ αὐτὴν ταύτην γυνοαίκω, ἐμὴν οὐσῶν ϑυγατέρω" καὶ ὃ 
Ν Ν Ν Ε ν ψᾧ δ -Ὁ Ἂς ΓΔ 3 

σὺς δὲ πατήρ ἐγήμε τήν τοῦ ἐμοῦ τωτρὸς ϑυγατέρα, εξ 
κ Ν ω ,: Ἡ ε Ὁ Ἂς ἃς Ἧς οι ἊΝ 

ἧς σὺ ἐγένου φ«υτή δὲ ἔστιν, ἥν συ πολλῶωώξκις, πῶώϊς ὧν, 
«- ς ς: »» 5 τ᾿ 7 « ᾿ 5 

ὁτε πῶρ ἡμῖν ἥσϑω, ἐτιϑηνήσω᾽ καὶ ὁπότε τις ἐρωτῴη 
3. εἷς ΄ "“ 3) - » 3 7 Ν 

οὐυτήν, τινί γώμοιτο, ἐλέγεν, οτι Κυρω" ἐπιδίδωμι δὲ 
3. Ὁ νυ Ν, δ ἢ 7) ὃν "»“" 5 ἍΝ 7 

αὐτῇ ἐγὼ [καὶ] φερνὴν Μηδίαν [τὴν] πᾶσαν" οὐδὲ γάρ 
» " ΟΡ Σ ἃ “ ͵ ε ν “ἢ ΜΝ ε 

φρέστί μοι ἄῤῥην παὶς γνήσιος. ὋὉ μὲν οὕτως εἶπεν" ὁ δὲ 

᾿Αλλ᾽, 
ἈΚ ΎΣ »"Ὕ» οἾ “ Ἂς » 7 Δ, 

ἐπαινῶ καὶ τὴν ποῦϑω καὶ τὰ δώρω" βούλομαι δὲ, ἐῷη, 

ΑΝ 3 7 κ᾿ ΄ »» "Φ 
Κυρος ὡπεκρίνωτο, ω Κυαξάρη, τὸ τὲ Ὑέενος 

΄ -“" "“ ι ΄ Ν ἥν: ΟΝ Ἂς . ἢ 

συν τή του τατρὸς γνωμῆ καὶ τῇ τῆς μήτρος ταυτοῶν σοί 
Ν Δ' ᾿ « ε -» « ὟΝ »“" 

συνῳίνεσι. Ἐππε μὲν ουτως ὃ ἜΘΕΟΝ καρ δὲ τή 

παιδὶ πάντα ἐδωρήσατο, ὁπόσα ὥετο καὶ τῷ Κυαξάρει 

χαριεῖσθωι. Ταῦτα δὲ ποιήσας, εἰς Πέρσας ἐπαρβύενο. 

Ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τοῖς Περσῶν ὁρίοις ἐγένετο πελμμμῖνε, "ἢ 
ῃ ἀπ με τὸ μὲν ἄλλο νων τος αὐτοῦ κατέλιπεν, αὐτὸς δὲ σὺν 

Ραξὶᾷ δαῃῖ ὅδ πίοι Τοῖς φίλοις εἰς τὴν πόλιν ἘΜ ΕΟΣ ἱερέίω μὲν ὥγων, ὡς 
) Γ, 

Ῥεγίαβ Ογς, χρσί Πέρσαις ἱκανὼ ϑύειν τε καὶ ἐστιᾶσϑθαι" τὰς δὲ τατπαας ὧδ 
σ ογο 
ἘΠ ἥγεν, σίω μὲν ἔπρεπε τῷ πατρὶ καὶ τῇ τ» καὶ τόὶς 

ἄλλοις φίλοις, οἵω δὲ ἔπρεπεν ταῖς ἀρχαῖς καὶ τοῖς 

τ8. ἐδέξατο) 14 ΑἸά. εἰ Βιερῇ. ἐδέ- Φερνὴν Μηδίαν τσῶσαν. 40 δυδῖοτα καὶ 
χετα 1αηῖ. εἴ Οσε]ῖ. 

Ψέλλια] ΑἸά. 1.ητ. Οε}6. Ψέλια. 
19. δέ σοι, ἔφη) Ἐχ Ζοηδτα, Οαεϊ. 

εἴ ΔΙκοτῇ, ξ 2) Ζοαπε δαάηϊάϊε. 
καὶ αὐπσὴν) Τπιεϊ]ρε ταῦτα σὰ δῶρα, 

τσ Ώογα ἃ Πα α]}αίὰ, εἰ ᾿ρίαπι Β]14 πὶ 
τηϑᾶτῃ : ϑυγαπέρα οὖσαν ἐμὴν Ὠαδθεῖ 
“Ζοπατὰβ οὐάϊης πγαςαίο νει βογα. 

σὺ τοοσλλάκι:) ΔΙτοτῇ, τγαηίροηϊξ 

νειὰ πολλώκις σύ. ἀεοὶπάς ἐγὼ αὐτὴν 

εἴ σὴν Γεο]ὰῇ, 
20. καὶ σὰ δῶρα] Αττίσα πὴ εχ 

Ζομᾶτδ δά]εοῖς Ζειηα. ἀεῖπάε ΑἸιοτί. 
σοῦ τοατρὸς καὶ τῇ τῆς μητρὸς γνώμῃ. 

καὶ σῷ] 710πῖ. εἴ σε}, οπιιταπε ς 
Ἰάοτη ἢ τὶ χαρίξεσθαι. 

21. τοῖς Περσῶν] Ατοαϊαπὶ ἐχ 
Ομ], Ταπι, ΑἸτοτγῖ, εἰ Ζοπατα δάαὶ- 
ἄϊ Ζευπηε. 

ἄλλοις φίλοις] Οπεϊῇ, φ. ἄλλοις. ἀ6- 
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γερωιτέροις καὶ τοῖς ὁμοτίμοις πᾶσιν" ἔδωκε δὲ καὶ πᾶσι 

Πέρσωις καὶ Περσίσιν, ὅσαπερ καὶ γὺν ἔτι δίδωσιν, ὅὁταν- 

περ ἀφίκηται βασιλεὺς εἰς Πέρσας. Ἔκ δὲ τούτου συν- 22 

ἔλεξε Καμβύσης τοὺς γεθεθνέγουν Περσῶν καὶ τῶς τ 

χὰς, μον τῶν μεγίστων κύριοί εἰσι" παρεκάλεσε δὲ καὶ 

Κῦρον, καὶ ἔλεξε τοιώδε. 

᾿Ανόρες Πέρσαι, καὶ σὺ, ὦ Κῦρε, ἐγὼ ἀμφοτέροις 

ὑμῖν εἰκότως εὔνους εἰμί" ὑμῶν μὲν γὰρ βασιλεύω" σὺ 

δὲ, ὦ παὶ Κῦρε, παῖς ἐμὸς εἰ. Δίκαιος οὖν εἰμὴ, ὅσω 

γιγνώσκειν δοκῶ ἀγωθὰ ἀμφοτέροις, ταῦτω εἰς τὸ μέσον 

λέγειν, Τὼ μὲν γὰρ παρελθόντα ὑμεῖς μὲν Κῦρον ηὐ- 29 

ξήσατε, στράτευμω δόντες, καὶ ἄρχόντω τούτου οὐτὸν 

καταστήσαντες" Κῦρος δὲ, ἡγούμενος τούτου, σὺν ϑ εοῖς 

εὐκλεέις μὲν ὑμᾶς, ὦ Πέρσαι, ἐν πᾶσιν ὠνζδρώποις ἐποί- 

ἤσεν, ἐντίμους δι ἐν τή ᾿Ασίω πάση" τῶν δὲ συστρατευ- 

σωμέγων αὐτῷ τοὺς μεν ἀρίστους καὶ πεπλούτικε, τοῖς δὲ 

πολλός μισϑὸν καὶ τροφὴν πωρεσκεύωκεν' ἱππικὸν δὲ 

κωταστήσως Περσῶν, πεποίηκε Πέρσωις καὶ πεδίων εἶναι 

μετουσίαν. ἪΝ μὲν οὖν καὶ τολοιπὸν οὕτω γιγνώσκῆητε, 24 

πολλῶν καὶ ἀγαθῶν αἴτιοι ἀλλήλοις ἔσεσϑε" εἰ δὲ 

ἴπσερϑβ ταῖς δηῖς ὠρχαῖς Τὰπ|. ΟὉε], 
εἰ Ζοπᾶτγαβ οπλ τ : σοηπίγα ΑἸτοτῇ, 
αὐάϊτ Δτιοα πὰ τοῖς ἀπῖε γεραιτέροις, 

Ῥοίεδ σὺν τοῖς Θεοῖς. 
αὐτῷ ποὺς] Ῥιοηοπιεη δυηῖ,. εἰ 

Οαε!ῇ. οὐλιίταπε. 
αα6πὶ [4 οΥ. ἃπία ὁμοτίμοις νεῖ δά- 
ἀϊτα ΠΔ τσῶς ἀτιϊ σα] τὴ ροίυ]αΐ. 

ἔτι δίδωσιν] Οοπῖτα δἀνεηϊδηιὶ τερὶ 
τηυηετὰ εἰἰᾶτὴ Ραοτγίϑε πῆρ] οἤετο- 
Ῥαηΐ, παιγαπίς ΖΕ] απο Υ. Η. 1. 31, 

3:25. 33: 
ἀφίκηται εἰς Τιέρσας]} Βορίατη ΘΙ ΠῚ 

Βαῦθγίοης [εἄἀςεπὶ [γεασεητία5. Πα Ϊτα- 
Ῥαΐῖ, αυᾶπὶ ῥγὸ 8ηπὶ τετηρεῆαιθαβ 
φυτὰ δυῆβ εἰ ΕσὈαίδηΪ5 ρεγπχαΐαθαϊ 
τεχ ΡογΔΓΌτΩ. 

22. τταῖ Κῦρε] Ἐχ Οοἀά. Βυάεηῆ, 
ΑἸτοτῇ. Βγοάϑοι, ΡΏ]]ΕΙΡΩΪ εἰ τηᾶτρὶης 
ϑιερῇ. ταί δαίοινὶ. 

23. τὰ μὲν γὰρ] ΤητΕ]]ΠρῈ κατὰ σὰ 
παρελ, ἀεϊηάς ὑμεῖς μὲν γὰρ ΑἸτοτί. 

καὶ ττεσλούτικε] ἘΔά, νεϊεγατη εἴ 
Ουεῖξ, Ἰεξεοπεῖη καὶ τοςσ'λούξηκε Βτο- 
ἄδθοὺβ πιαίατιὶ νοϊυϊξ ἴῃ κωτασεσλού- 
σηχε. ΜΙΠῚ εἴΐϊατα χασαπεσλούσικε 
τηδρὶβ ρ᾽ἀσετεῖ. 

ἱαπικὸν δὲ] (αῇδ!ϊο καὶ ἱππικὸν κα- 
σαάσα, ἀεαϊτ, 

ὠεπσουσίωαν) ἘἙφαϊίαῖας. σατῆρος ἀ6ῇ- 
ἄεταῖ : Ῥεγῆδα διυΐετη τηοπταοίᾳ ἐηαὶ- 
ταῖα πῇ ει ἱπιποσροφίωαν πο Δαπηϊττε-- 
Ὀατ. Αἀ ροβεῇι᾽οηθηι ἰβίταγ εἰ 4ο- 
τη Πα τῇ ΔΙ ΡΟ ΠΤ ΠῚ ̓ πΊρεΎ}} ῬετΠοὶ 
τερὶοπατη δατη ἢ Ρετγίϑε τεέϊε ἀϊσαη- 
ἴὰγ ἃ ὕγτιο, αἱ ρῥτίπηας εαυϊταῖϊμαπὶ 
Ῥειίδγαμι ἱηαιταϊς. 



δῖο ΟΥ̓ΒΙ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝ Αἢ 
Ἀν τῶν ὑδὺ » κ ν 7 ΤΟΝ » Ψ 

συ, ὦ Κυρε, ἐπαρϑ εὶς ταῖς παρούσαις τύχοις, ἐπιχειρη- 
Ν “» Ψ.Ζ 3 Ἴ « »"ν Ἄν 

σεις κ͵ὶ ἱ]ερσων ἀρχειν ἐπὶ πλεονεξίω, ὠσπτερ τῶν ὧλ- 
ἈΝ ςε κ»-“ τῶτ' “ 7 ἦξ ᾿ν Χο. Ἑ 

λων, ἡ ὑμεῖς, ὦ αολιταῶι, φϑονήσωντες τούτῳ τῆς δυνά. 
Ἂ "Α “ “» ᾽ ἰδ Ὴηνν 

μέως, καωτωλύειν τπειράσεσι᾽ε τοῦτον τῆς εἰρχής, εὖ ἰστε, 
. ᾽ ἈΝ 9 7 , “ 5 “ 3) 

οτί ἐμποδὼν ἀλλήλοις πολλῶν καὶ ὠγωΐϑῶν ἐσεσθε. 
ς Ὅ᾿ Ν ΑΝ 7 . Ν » Ν 3 ᾿ς ὃ “ 

25 Ὥς οὖν μὴ ταῦτω γίγνηται, ἀλλὰ τἀγαϑὼ, ἐμοὶ Θοκεῖ, 
Ι . ἢ 

9 7 ε "“" ἴω Ἐὰν ᾽ Β᾿. 

ἐῷη, θύσαντας ὑμᾶς κοινῇ, καὶ Θεοὺς ἐπιμωρτυραμένους 
ΖΚ, Χ Ὰ ἰκὰ Ἰλιε: 27 ΒᾺΝ ᾽ Ἕ 

συνθέσθαι, σε μέν, ὦ Κυρε, ἥν τίς ἡ επιστρατευήτῶι 
τ Ν »“ὝἭἍ 7 “ »" 

χώρω Περσίδι, ἡ Περσῶν νόμους διωασπῶν τπειρώται, [βοη-- 
΄ ΄ Ἐν τὰ Χ 5 ΄, »", ἃς Ἃ, “8, - 

Θήσειν παντὶ σιϑ νει" υμῶς δὲ, ὦ Περσαι, ἥν τίς ἡ ὠρχῆς 
»“ρ᾿, » “ 7 ὮΝ 5 2 ,“»Ά 

Κῦρον ἐπειχειρή κατωπαύειν, ἡ ἀφιστασϑαί τις τῶν 
ς 7 ᾿ Ἂς ξι ΤΑΝ ᾽ -» Ἂν, ᾽ » 

ἣ ὑποχειρίων, βοηθήσειν καὶ ὑμῶν αὐτοῖς καὶ Κύρῳ, καϑ' 
.« δ ΕῚ ΄ -“, Ν᾽ ἣΝ ᾽ Ν “"" ὃ Ν 

260 τι ἂν ἐπαγγέλλη. Καὶ ἑως μὲν ἂν ἔγω ζω, ἐμή 
Ἐξ ὅς αἱ ΄ , 7 .“ ἂν ννϑ Ν 

γίγνεται ἡ εν ΠΤερσωις βασιλεία" ὅταν δι ἐγὼ τελευ- 
΄ “υ « 7 “ὖἷ- ΄σρο. ω Ν κΥ 

τήσω, δηλον, ὅτι Κύρου, εαν ὥ.. Καὶ ὅταν μὲν οὗτος 
» Ζ΄ - ΄ « ἂν «ς »“Ο 9 -"ὃ-ὥ΄ - ͵7 

αφικήτωι εἰς Ἱ]ερσῶς, ὁσίως ὧν ὑμῖν ἔχοι, τοῦτον Θύειν 
δ “ΑΝ ἐν Ν χν ν « -» » Ν ϑ « 5. ὧν 

τῷ ἱερῷ ὑπὲρ υμῶν, ὠπὲερ νυν ἐγὼ Θύω᾽ ὅταν δὶ ουτος 
ΩΣ Ἵ ἣὉ" ὮΝ 5, δι. τῶ ") ἂν ἃ ΄ 

ἔκδημος ἡ, κωλῶς ὧν οἰμώι ὑμῖν ἔχειν, εἰ ἐκ τῦῦ γένους, 
Ν ἮΝ "“" Ἐπω ΔῈ Ὑ το “ » ἢ »“" » 

ος ὧν δοκή υὑμειν οὐριστος εἰγῶώί, οὐτος τῶ τῶν Θεῶν 

᾿ 4 

24. σὺ, ὦ Κῦρε] ΛΙΙοτῇ. σὺ, Κῦρε. 
ἐπὶ τολευνεξία ) {0 ἢ5 πηείϊοτε σοῦ- 

ἀϊοηα, αὐ τος. ἱπηρόγας Ρεγῆβ, ἢδρ- 
Ἰεῶζα δυξὶοτταῖα τῶν γεραιτέρων καὶ 
ὦρχῶν, 46 ΄υϊθι5 [εἕλιο 22. Ἰοσαϊτητγ. 
Νοῖεσγ Μετηου. 1. 6. 12. οὐκ ἐξαπατῆς 
ἰσὶ τυλεονιξίω. Η!ΐ ποθ βιθθοθ ἢ. 

5». 15. ὅσ, ἢ Λακεδαιμονίων τολεονεξία 
ποολὺ εὐκαταλυτωτέρα ἐσσὶ τῆς ὑμετί- 
φας γενομένης ἀρχῆς. 

25. ὑνᾶς κοινῇ} Βοήϊ. 

ΑἸἰιτοτί, φαοά [μοηο]. 
εἴς. 

συνϑδέσϑαι)] Ἐχεγηρίαπν οὐαΐπηηοαϊὶ 
Ραξτὶ Ἰωαταῖὶ ἰπίεγ Ερῇογος. Πποιηΐπε 
οἰνιτατὶ οἵ τόρὸβ ΓΑοεξαεο ΠΠΟΠΙΊΟΓΕ ΠῚ 
ηυον!β πηεηίε ἔαξὶὶ εχ Νοῆτγι ερυθὶ]. 
Ἰλοεα, ο. χν. (εξϊ, 7. ροία!ε Ζεμηε. 

ἤν σις ἢ] ἰδ] απέϊίναπι οαπὶ (δῆ - 
Ἰίοης, ΡΠΠεΙρμο, διερῆδηο εἴ [μΘο00]. 

ἡμᾶς σαπὶ 
ἱπιογργεῖδταβ 

τεϊγαδζατη ᾿ΐὰ σοΟ]]οσανῖς Ζειης : 8η- 
ἴεὰ ροΙ͂ ἐσισα, ροῆτα Ἰερεῦθαῖατ. ΑἸ- 
τοτῇ, ρ]άπα οπλῖτεῖς, ϑεσααεξηϑ διασπᾷ» 
φοὺς νόμους ἢ Ὀεπα δεῖ, ἀπέζιπι εἴ 
εχ ρηγαῆ στὸ ὀχύρωμα διασσ'ῶν νΑ}}0Ὸ 
Ρογγαρίο εχῖγδ, 40 αὐἱτῦτ ποῆετ Ηε]- 
Ἰεη. ας 2, 3. εἴ ἶν. 4. 10. ΡοΟΙΪνΌΪα5 
1|. 69. τὰ τοροτειχίσματα δ. αἰχίτ, ΑἹ- 
τοτ . ἀνασπᾶν ἄδι. 

δ τι ἄν ἐπαγγέλλῃ] Ροῇ ἄν Βιάδονις 
οὗτος ἀἀἀϊ νοϊυῖῖ, φυοά ἔλοϊς ΑἸτοτγῆ- 
ΠῸ5 0 ὲγ. 

26. γίγνεται] [τὰ σαπὶ Τἰδτο. Βτο- 
ἀεὶ ὑτοὸ γέγνηται (οτὶρῆ. Ψαϊραίιπι 
ἰητο] ] ἕο ἄν εἰεσαητίαβ. εἴ πηοάοίϊίᾳ 
(ἀπ γῇ 5 ἀϊρηῖαβ οεπίε θαι Ζευπε. 

ὑμῖν ἔχοι] ΑἸιοτγῇ, ὑμῖν ἔχειν. οΟΚΊ- 
τὰ ξ ΠΙΌτγαγας. ν]άἀδίαγ [εαυ 8 οἶμαι 
ὑμῖν ἔχειν, ὩὈ] ἐξαμσις εἰ ορσων ΑἹ- 
τοτῖ,. ΜΒ 



ΤΙΒΕᾺ ΝΠ]. ΟΑΡ. ΥἹ. ΚΙ 
Ἅ , “᾿ 3 ͵7ὔ "Α 7 

επιτελοίη. Ταύτῷ εἰπόντος Καμβύσου, συνέδοξε Κύρῳ 27 
»-- »ὅ Ῥ ΄ »“» Ὁ 

τε καὶ τοις Περσων τέλεσι" καὶ συνϑέμενοι ταῦτω τότε, 
᾿ς 8. » [έ 2 «, Ἂς -“ 93) ᾿ ὃ 

καὶ “εοὺυς ἐπιμιαρτυρώμενοι, οὐτὼ καὶ γὺν ετι διωμένουσι 
“Ἥ δὲ ΕῚ ᾿ ν 7 7, 

τοίουντες πρὸς ὠλλήλους Πέρσωι τε καὶ βασιλεύς. Τού- 
δὲ ΄ 5 7ὔ - » 

τῶν δὲ τρουχιέντων, ὥστηει ὁ Κυρος. 
ς Ε] ᾿ ᾿, Ὶ ΄ ΕῚ ͵ ροο Ν 

Ὡς δὲ ἀπιὼν ἐγένετο ἐν Μήδοις, συνδόξων τῶ ὥώτρι 28 
Ἀν ουκῶυ Ν ΠΎΙΝ , ΄ πὰ « Ὀγαχᾶτγῖς ἃ- 

καὶ τή μητρὶ, γώμει τὴν Κυαξάρου Θυγατέρα, ἧς ετι ἈΦ Ἰίατα ἀαεὶς 
᾿ ΡΝ ὈΧΟΓΟΙᾺ 
(Ἔνιοι δὲ τῶν λο- Ογτως. γὺν λόγος ὡς ττωγκώλου γενομένης. 

γοποιῶν λέγουσιν, ὡς τὴν τῆς μητρὸς ἀδελφὴν ἔγημεν" 
3 ὙΠ - Ψ ὃ΄ Ν ϑ 3 ς »“ ,ὕ Χ 

ὡλλώ γθαυς ἂν καὶ σανταπώσιν ἥν ἡ σαῖς.) Γημας δὲ, 
αι. 39) 5 7 

εὐθὺς εἐχῶν ἀνεζεύγνυεν. 

ΘΑ Ρ. ΟὟἝἹ. 
βι. Ἢ "“" (΄ ) ἃν τῶν ὑμ δ 

ἘΠΕῚ δὲ ἐν Βαβυλῶνι ἡν, ἐδόκει αὐτῷ σετρώπως δὴ ϑαϊταρας 
᾿ ΡΓΟνΊΠΟοΙδ- 

᾿ς ΕΣ ΠΝ φ ») Ἂς ΄ Ε ἐ 

τοέμπειν ἐπὶ τὰ κατεστραμμένω ἔϑνη. Τοὺς μέντοι ἐν τῦτι οοηῃί- 
ἐν ϑ Ἢ Ἶ ξ ἣ « ἴσπ|, αυϊθὼ5 

τῶις ὥκρωις Φρουρώρχους, καὶ τοὺς χιλιώρχους τῶν οἀναεπι 
Ξ τποσγυ πὴ α1- 

Ἂς ; αν 7 5 , ΄Ν ς ὦ ἃ ᾿; : 

κατὰ τὴν χώρων ᾧυλώκων οὐκ ἄλλου ἡ ἑαυτοῦ εἰβούλετο οἰρὶιναπι 
,. ὁοτμπηεὴ- ΕΣ 7 Ε Ὡς λ ἴων 2 "»" « Ε 

ἀκούειν. ταῦτα δὲ τυροεωρῶτο, ἐννοῶν, πως, εἰ Τις τῶν ἀλῖ, αυδε 

ἐπσισελοίη) [[1ἴἃὰ στῇ ΑἸτοτί. ΠΌτὸ 
Τοτὶρῇ ρτὸ ὠποτελοίη. 

27. ταῦτα τότε} Αἰτοιῖ, σότε ταῦτα 
ἄδι. 

καὶ νῦν ἔτι) [ά6ο τὰχ {ετηεὶ (α] τῈ τῇ 
Ῥτοβοιοοθαίαυγ ἴῃ βεγῆδεπι : ᾳαοά τὰ- 
τδη ἴλσεγο περί οχὶῖ ΟΟΠ5, Πᾶγγαηῖε 
ῬΙαίάτοθο ἴῃ ΑἸεχαπάτζο. 

σούτων δὲ] ΑἸτοτῇ. Τούτων τότε ἀἄαῖ. 

28. καὶ τῇ μητρὶ] Πφο οπηϊτταπὶ 
Ταητηα, ΟἾιεῖξ, Ζοπᾶγαβ : οἷ, [δξιϊο 
20. 
᾿ Κυαξάρου) Ζειιπε Κναξάρους σοίτε- 
χε ρς ἵ- 6, ἃ. 

ἥ; ἔτ] [πιο]! κε τοερὶ ἧς ἔτι σα πὶ 
Ζεαπίο. ὃ λόγος ΑἸτοτῇ. 

λογοποιῶν) ϑαητῖ Ὠϊποτῖοὶ, αὐ πιο- 
πεῖ εἴίατη Ἡδαγροογαῖίοπ. ἘΠ δη (Ὼ τῇ 
Οτεῆδο ἀρὰ Ῥῃοιίατη εὐ Ηετγοάοτι ιἰ. 
1. ΠΙ. 2. δΔῃποίανις Ζεαηε. Μα]]επὴ 
Δηποίδτ μετ Ὦδης οὐ Πδεε Χεηο- 
Ρῇοη. Θιυοὰά ἢ εηἰπὶ ἀέ σοηῃϊαρίο 
Ὁγτὶ ἀαδιταῖατα ἔαϊῖ, (ὰᾳ νεγὶ ἰρεςῖε 

Ροῖΐαϊς ΧΟΠΟΡΏΟΘΩ ἰδ ηΠ]ΠῸ Δ ΠῚ νεῖ Π0- 
ὈΪ5 εἰ οεὐῖα νεηάϊταγε ααδὸ Πποαίηως 
παιτδνὶϊ ἢ 

ἐδελφὴν] Απιγιη Αἰγαρὶς Β]ϊάτη 
ϑριςἀπ|ϑὲ. συ! ἀπὶ παρίαπι, πατίαπίς 
ΟἸεῆᾷᾳ, ; 

ἦν ἡ τοαῖ:) Ματῖβο [δοποὶ. Ἰεξιϊο-: 
ΠΕΠῚ ἦν οὐ ταῖς πΌ]]Ο πτοάο το]ογαδ]- 
Ἰετὰ εἴ ἀαθῖτε οὐ ρΊ 15 ρτθεξ. ἡ σταῖς, 
Ἰπτε] ]οῦῖζο μᾶλλον πγαϊοῦας νεῖ κε, 
ΕΠ ἴῃ οοτπηρατατίοπε ἤ ταῖς σῸΠΊ 8ἃΠ- 
τἰεοσεάεηίε γραῦς ΟχΧγίποτι πηι, αποά 
ἀπθιτο 8η αυθοίδτγιῖ Χεπορποη. ῬΒ1)- 
Εἰρῆ 5 νεγῦα ἡ ταῖς οΥὐΠΠπ: ἦν ἄσαις 
ταὶ εραΐ Μίατγείας ἰδ οὶ. 

Ι. σατράπας ἘΠ ετοάοτι5. 111, 89. ἃ 
Ὅλο Πγβαίρις νἱξῖπιὶ {διἰγα ρὶαβ. ᾿η- 
αἰταῖαβ ΓαἸΠῸ εἰ σέτὴ {ἰδ ατάτίτα ἀε- 
οτὶ ρα πᾶττγϑῖ. : 

Φρουρώρχους) [δ Βτοάξεὶ φυλώρε 
Χόυς. 

ἀκούειν] 1. 6. ὑπακούειν, οὈεάϊτο, 
Ῥᾶμϊο δηῖοα αὐτοῦ. ΑἸτοτῖ, 



512 ΟΥ̓́ΒΙ ΠΙΒΟΙΡΙΙΝ,. 

Σ »Ἥᾳ δ ΝΆ, ͵Ζ ͵΄ ΕἼ ͵ οΙ Ὗ 

ἃρυά ἰρίατη σατρώστων ὕσο λούτου καὶ ππλήϑους ἀνθρώπων ἐξυβρι- 
ἔπ ατῦς οὔ- ἢ 
ἔἴῃες. 

» ΄ Νιὶ ΄, 2 ΟΧΝ 3 ἥ 
σείε, καὶ ἐπιχειρήσειε μὴ πείθεσθαι, εὐθὺς ἀντιπώλους 
7 » οι 2 ὩΣ "“" ἊἫ»Ἤ 2 Υ 2 ἔχοι ἐν τὴ χώρῳ. Ταῦτ᾽ οὖν βουλόμενος τρῶξωι, ἔγνω 

ΓΖ, “ Ἂς 5 Ξ.Ψ 

συγκώλεσαι τῦρωτον τοὺς ἐπικοιιρίους, καὶ τροείστειν, 
“ ἰδεῖ 3. χρ.5. Ή ΜΡ Σ 9. 3. Ἄν ΝΕ .“ Ἐ 
ὁπῶς εἰδείεν, ε οἷς ἰωσιν ἰὐντες" ἐνόμιζε γῶρ, οὑτῶ ρώ- 
δὲ “, Ν ᾽ 7 3 Νὰ δΝ ΄ : ιον ζ᾽έρειν ἂν αὐτούς. ᾿Ἐπεὶ δὲ κατασταίη τις ὠρχων, 

Ἂς ᾽ 9 7] ΄“ωυ ΄"»ο.. ἃς. 2. Δ. 5 »" ΄ 

κι φισκανοιτο ταυτῷ, χαλεπῶς ὧν ἐδόκουν αὐτῷ Φερειν, 
7 ΓΝ ἀ- “Ἢ 5» Ἄ “ Ψ" - 

8 νομίζοντες δέ ἑαυτῶν ἀπιστίαν ταῦτω γενέσθαι. Οὕτω 
Ν “ ΧΛ 3 ΧΩ » 

δὴ συλλέξας, λέγει αὐτοῖς τοιάδε" 
,ψ Ν 7 ΣΝ εν Ε -“΄ς ,᾿ 

Ανόρες ᾧίλοι, εἰσὶν ἡμῖν ἐν ταῖς κωτεστρωμμένωις 
7 Ν δ᾽ τ ὰ Ά " 

τολεσι φρουροὶ καὶ Φ ρούραρχοι, οὑς τοτε κωτελιπομνεν" 
͵͵ ᾽ ὃι 7) 5 ρας ͵ 357 Χ ς. ἊΧ 

καὶ τούτοις ἔγω προστάξας ἀπῆλθον, ὥλλο μέν οὐδὲν 
-“ Ν Ν ͵΄ τῳ, Ψ Χ 

τοολυπραγμονειν, τῶ δὲ τείχη διωσώζειν. Τούτους μεν 
5 ᾽ 7 "“ ς - ᾽ "»-ὦ»Μ 7 

ουν ου παύσω τῆς ὠρχῆς, ἐπεὶ κώλως διαπεφυλάκασι 
ἣ ᾿ "7 εἿ Ι ΄ ἱ 

τῶ προστωχϑέντα" ἄλλους δὲ σατρώπῶς πέμψαι μι 
"»“, -, 8,.7.. “Ὁ »"» ᾽ 7 ἊΝ ᾿ Ἂ 

δοκεῖ, οἰτινες ὠρξουσι τῶν ἐνοικούντων, καὶ τὸν δασμὸν. 
Υ͂ ον “ γ᾽ Ἂς 2 

λαμβάνοντες τοις τε φρουροῖς δώσουσι μισϑὸν, καὶ ολλο 
΄ «“ ὃν ΖΑ » ΄ "»" ᾽ 7 

ἀτελέσουσιν, ὅ τι ἂν δέη. Δοκέϊ δὲ μοι καὶ τῶν ἐνθ᾿άδὲ 
7 ς Ὺκο»"»ν “ ἣἊῸ ΓΙ Ν ἤ ἐν. ΄ 

μιενοντων υμῶν, οἷς ὧν ἐγω προγματὼ πωρέχω, πέμπων 
͵ ͵ 2. “ Χ γ0. ᾿- εἶ 9 ΑὮ 

πράξοντάς τί ἐπὶ ταυτῷ τῷ εὔνήη, χωρῶς γενεσισωι καὶ 

ἀντιπάλους) αητίηα εἰ συεῖῇ, ἀντι- 
σάλοις. Βαυάεηῇδ εἰ ΑἸτοτῇ. ὠντήπα- 
λα, ΒοΑΪ. εἰ τῇᾶγρο ϑιερῇ. ὠντίπαλον. 
ἔχοιεν σὴν χώρων. ΑἸιοτί, ἐν τῇ χώρᾳ 
εχ:- 

2. εἰδεῖεν] Ἑάά. νείεγεβ εἰδοῖεν : ἀε- 
ἴῇσερ5 οὰπὰ Ουεῖξ. ἐῶσιν πΠαῦεηιϊ. ἔσα- 
σιν ΑἸτογῇ. φαοσα πὶ οἱ πίε ἐόντες ροῆ- 
τὰαπὶ νυϊεο ἀεϊενὶ. 

ῥᾷδιον)] Μίατσο [βοηο]. εἰ διερῆ. 
ῥᾷον Ὠδθεὶ ; ἄν ΑἸάϊηα οτηϊῆς. ὧν ῥᾷον 
Φέρειν αὐτοὺς ΑἸτοτί, 
δ ἑαυτῶν] ΑἸτοτῇ, δ αὐτὴν αὐτῶν 

ἀσπισσίαν ταῦτα γίγνεσθαι. 
3. τοόλεσι φρουροὶ καὶ] Ἧφοο ΑἸτοτῇ, 

οπηϊῆς. 
ἄλλο οὐδὲν-ττ τὰ δὲ] ϑοϊεπηΐος ἴδ- 

υεγεῦυγ ἢ σά. ΑἸτοτῇ. οὐδὲν Οὐλ! Εἰς, 
ἄλλους σατράπας} «Αϊϊηος ποηιῖπε εἰ 

τ ΉΕΥ6 (αἰγαῤαγητη οὐμαίος 7117]. 
φρουροῖς) Μαῖβο ϑίερῃ. τυρώτοις 

φρουροῖς Ὠαδεῖ, αυοά εἴ ἴῃ ΑἸτοτῇ, 
Ο(ἤοΙα [αἰταραγατα εἴ ὑσώρχων ἴεα 
οἰκονόμων ἀϊὰ Τερατατὰ τηδηίεγιπε, 46- 
ΠλαπῚ ἰπ ΟΟρηδίϊ5 εἴ σοΠίΔ ΠΡ ΌΪΠΕἰβ 
ΓΕΡΙΪ5 σοη]απέϊα ἴξδερε. Οἱ, Προγεπ 
1ώεέη εἰς. τοτη. ἴϊ. Ρ. 469. 

καὶ ἄλλο] ΑἸτοτῇ, ἄλλως ἃ ρῥτὶπιᾶ 
τηᾶπα {οτρῖαπι δεῖ. 

4. τῶν ἐνθάδε μενόντων ὑμῶν] Απίς 
ΡΓΟΠοΟΙηδη μενόντων δαάϊτ Βτοαδοὶ ἰ1- 
θεγ εἰ ΑἸἰκοτῇ. 

τοαρέχω) Μαῖρο δίερῃ. οὐπὶ ΑΪ- 
τοτῇ, τυαρέχων τσέμσω. ΟΕ], ἀεϊποερϑ5 
ἔϑνη ταῦτα. 

χώρας γενίσϑα.) ΜΨαυϊραῖαπι χώρας 
γε νέμεσθαι, ααἱ ἀείεπαϊς Ζειπε, ἰπ- 
κεἰ ἰρὶ δεῖν σεηίες : {εὰ γε ᾳυἱϊά ΠΌὶ ἴα 
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2 2 οι ὦ Ρ αν Κα ."Ὁ “ 

οἴκους ἐκεῖ" ὅπως δασμοῴορήται αὐτοῖς δεῦρο, ὅταν τε 
2 »-᾿᾿ ᾽ “ »ο»“-Ὦ᾿ 5, 7] »ὉὋ 

ἴωσιν ἐκέϊῖσε, εἰς οἰκέίω ἔχωσι κατάγεσθαι. Ταῦτα 5 

εἶπε, καὶ ἔδωκε τοολλόὶς τῶν φίλων κωατὼ τάσας τὰς 

καταστραφείσας πόλεις οἴκους, καὶ ὑπηκόους καὶ νὺν 

ἔτι εἰσὶ τὸς ἀπογόνοις τῶν τότε λαβόντων αἱ χώρωι κα- 

τὠμένουσαι, ἄλλαι ἐν ἄλλῃ γῆ" αὐτοὶ δὲ οἰκοῦσι τσωρὰ 

βασιλεῖ. 
Ἂς ΄ 7 ς “Ὁ "“ .“ « ὃν ΕἸ 

τὰς τῶῖς χωῤρᾶς, τΤοιίουτοὺς ἡμῶς σκοσειν, οἰτίνες, οΤτΤι ὧν ἐν 

“" Ἁ 3) ἃς ».7, , 5 λα 

Δεῖ δὲ, ἐῴη, τοὺς ἰόντας σατράπας ἐπὶ ταύ- 6 

τῇ γῆ ἑκάστη καλὸν ἡ ἀγαϑὸν ἡ, μεμνήσοντωι καὶ δεῦρο 

ἀποπέμπειν. ὡς μετέχωμεν καὶ οἱ ἐνθάδε ὄντες τῶν 

παντωχοῦ γιγνομένων ἀγωϑῶν" καὶ γὰρ, ἥν τί που δει- 

γὸν γίγνηται, ἡμῶν ἔσται ἀμυντένν. Ταῦτ᾽ εἰπῶν, τότε) 
ν ἡ χε » ἐπ να ἐν : 

μὲν ἔπαυσε τὸν λόγον" ἔπειτω δὲ, οὺς ἐγίγνωσκε τῶν Φί- 

λων ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἐπιϑυμοῦντας ἰέναι, ἐκλεξάμενος 

αὐτῶν τοὺς δοκοῦντας ἐπιτηδειοτώτους εἶνωι, ἔπεμπε σα- 

τρώπας εἰς ᾿Αραβίαν μὲν Μεγάβυζον' εἰς Καππαδοκίαν 

δὲ ᾿Αρταβάταν" εἰς Φρυγίαν δὲ τὴν μεγώλην ᾿Αρτακώ- 

δος ἴοςο νεϊϊξ, ἄοσετε ογηϊῆῖς, Θυᾶγα 
Ἰεξείοπεσι ὁ αηϊ. ΑἸιοτῇ. εἰ σε. δά- 
{οἶν!. (Οεἴετα πὶ ἱπι|6]}}1ρῖ, 4ὰϊ [6- 

. δχίοηθ τό. ἔφοδοι ἀϊοαηΐατ, τηοηυϊζ 
Ζευηε. 

δασμοφορῆσαι) ἘΔά. νεΐεγεϑ δασμο- 
φορεῖται, Βτοάξοὶ Πἰ0ῈΓ δασροφορεῖτε. 
ἀείποερθ σε εχ ΡὨ]εΙρῆο εε Ουε]ξ, 
αὐάϊάϊς Ζεαπε ; εἰ ΑἸτοτῇ. δασμοφορή- 
σεσε ὨδΌεῖ. ροῆεδ καὶ ὅταν σε ΔηΠο- 
τανὶὶ Βτοάθουβ, φαοά εἷ ἴῃ ΑἸτογῆηο 
το. 

5. καὶ ὑπηκόους) Οὐαϊἴτ Πδοο Οὐ 
7απι. συεῖξ, ΕΗ ρτὸ χώραν ἀϊδῖαπη : 
πἰἢ οὐπὶ ΑἸτοτῇ. χώρως τῆλ} 18 ἰθρετε 
ΡΙῸ τυόλεις. 

καὶ νῦν ἔτι) 1απτ. Ουεῖ. καὶ νῦν 
εἰσὶν ἐπί. ΑἸάϊπα ἔτι καὶ νῦν εἰσί. δίερῇ. 
καὶ ἔτι νῦν εἰσί, ΑἸιοτῇ. καὶ νῦν ἔτι εἰ- 
σίν, 

6. ἡμᾶς σκοσεῖν] [τὰ οσυτη Ἑάα, ρῥτὶ- 
τη ἶβ, σδπλεσ. Ἰἰῦτο, ΡΠΠ]ΕΙΡ ὮΙ εἰ συ]. 
Ζευηε ; ὑμᾶς ἀεάϊς Βιθρῆδηυβ. Ε- 

ααυϊάδπη ἤθϑοο ἄπο νεῦρα ν]τοίᾳ εξ 
σεηΐεο ; πες Ἰυῆα Πταξίαγα το] ἷβ 
οοη]αηέξϊα εΠπ ν] ἄεο. Οτεθοε νὶχ αἴοϊ- 
τὰν δεῖ σκοπεῖν ὑμᾶς ποὺς ἰόντας σαπρώ- 
σὰς τοιούτους, οἵτινες μεροινήσονται τοΐμ- 

σειν. Ἐχρεξϊαθδηι δὲ; δὲ σοὺς ἰόνσας 

σατ. ἐπὶ τ΄ σ᾿ χ. τοιούτους εἶναι, οἵ- 
Ζινες. 

ἀγαθὸν 5] ῬΡοβτεγαυτ νεγθαπὶ Ο- 
ταῖπε ΑἸτοτῇ. σεῦ; ἀεῖηάςε Ἰἀοπὶ μεσ 
7 

ἔχομεν. 
καὶ γὰρ, ἢν] Δ εῖκΚε Ατιϊοϊ πλὰ τὰ 

Ροϊοΐϊαγα σεηίθθαῖ, αἱ καὶ Ἰηςεταῖοτ' 
αηῖΐε δεινὸν ααἰ ἀπε ὠκουντέον. 

η. ἔπαυσε) ΑἸτοτί, ἔσασσε----ἰσιτηδει- 
οσάσους δοκοῦντας εἶναι. 

Μεγάβυζον] 1τὰ οὑπὶ (απγεγαγι! ἰΠ- 
τεγρτείδιίῖοηα εἰ ΡΠΙΕΙΡῺΪ, πιᾶτρὸ 
Τδοποὶ. εἰ Ουεὶῇ, σατη ααϊδθυ5 ἔδοϊξ 
Αἰτοηῖ, Ἰιθεγ, ἀεάϊς Ζεαπε δυέϊοτα 
Ηεπβεγπυῆο δὰ ᾿ποϊδηὰπὶ : νυἱρᾶ- 
τὰπὶ Μεγάζυβον, 84110᾽1 ποἢ τερϑταπ- 
ἄυσπι, τενοσᾶνιὶ δύ ειῆκε. 

"1 
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ἭἝΥΥ ὝΥΡ Ν υὐνουυνον 

᾿ 

ΟΥΕΙ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΑ͂ 

μάν" εἰς Λυδίαν δὲ καὶ Ἰωνίαν Χρυσάνταν' εἰς Καρίαν 

δὲ ᾿Αδούσιον, ὅνπερ ἡτοῦντο" εἰς Φρυγίαν δὲ τὴν ταρ᾽ ΚῸΡ ἘΞ 

8 λήσποντον καὶ Αἰολίδα Φαρνουχον. Κιλικίας δὲ καὶ. 

Κύπρου καὶ Παφλαγόνων οὐκ ἔπεμψε Πέρσας σατρά- 

πῶς, ὅτι ἑκόντες εθόκουν αὐτῷ συστρατεύεσθαι ἐπὶ Βα- 
»"ὋἮ᾿ Ὡς ΄ " 3 Ζ ν 7 

βυλῶνα: δωσμοὺς μέντοι συνέτωζεν ἀποφέρειν καὶ τού- 

[9 τοὺς. 
ἐπ λ Ψ “" ΄ ς 

Ὡς δὲ τότε Κυρος κατεστήσατο, οὕτως ἔτι. καὶ 
-“» Ζ 2 Ὁ -“, ΕΣ ε 
γῦν βασιλέως εἰσὶν αἱ ἐν ταῖς ὥκρωις φυλωκαὶ, καὶ οἱ 

Ἢ "»“ὦ, ᾿ » 4 3 

χιλίαρχοι τῶν Φυλώκων ἐκ βασιλέως εἰσὶ κωϑθεστη- 
μά Ἂς »“ 3 ΖΕ, 

10 κότες, καὶ τώρὼ ββασιλέϊ ἀπογεγρωμμένοι. Προέϊπε δὲ 
΄- “᾿ ΕἸ ΄ ἥ « « 

πᾶσι τοῖς ἐκπεμπομένοις σωτρώπωις, Ὁσῶ [δυνατὸν] εώ-- 

ρων ταοιοῦντω ἑαυτὸν, πάντω μιμεϊσί᾽ωι" πρῶτον μὲν ἱπ- 
Ν 7] 2 »»ΝἭὍ εἷς “ὦ΄Ἣ᾽Ὗ 

πέας κανιστώναι ἐκ τῶν συνεπομένων Περσῶν καὶ συμ- 
, Ἄς " Ἐπ 8. δὰ ἐγ ᾽ “ 

μάχων, καὶ ἁρμωτηλάτας" ὁπόσοι δι, ἂν γῆν καὶ ἀρχέϊω 
] ᾽ ΡΣ Ψ ΜΝ νὴ »Ζ ΑΣΑ 

λάβωσιν, ἀναγκάζειν τούτους ἐπὶ ϑύρας ἰένωι, καὶ σω- 
Ψ ᾽ ΄ ᾿ “' ς : ὁ »ο»-" χὰ 

Φροσύνης ἐπιμελουμένους, ταρεέχείν εαὐτοὺς τῶ σατρωπη 

χρήσϑαι, ἥν τι δέηται παιδεύειν δὲ καὶ τοὺς γιγνομέ- 

Αὐυδίαν] Ηδπο ρτὸ Λυκίαν οχ [1Ὀτὶ5 
Βτοάδοει ΡἢΠ]ε]. Βυάεηῇ εἰ ΑἸἰτοτῇ, ἀε- 
ἀϊι Ζειπε. 

᾿Αδούσιον, ὅνπερ ἠπτοῦντο)] ΑἸά. εἰ 
Θιερῇ. Καδούσιον ὥσπερ ἤπουν. Ἐχ 

Ουεὶῇ. σαπὶ ᾳὰο ἔαςις ΑἸτοτῇ, ᾿Αδού- 
σιον ρτθειηῖα ΠυϊιτοΠϊπΙΟη0 τεοορὶζ 
Ζευῃε; ὅνπερ οὐτὶ [ἰτί5 Βιοάβιὶ, 
Ουεῖῇ, εἰ ΑἸτογῇ, ἀείησερς καὶ Ἰηῖοτ- 
(εἰς σαἂπὶ Ζευπίο ΝΝ εἴῆκε εὐ ῬΏ1]Ε]- 
ῬὮΪ νετῆοπα εἰ πιᾶγρῖπς ϑιίθρῃδηὶ : 
Ροεα ἠσοῦντο ἰἰὈτὶ] Βτγοάδοὶ εἰ ΑἸτοτῇ. 
ἐν ων γ.ς 

ὅ. ἐδόκουν αὐτῷ} ΑἸιοτῇ. αὐσῷ οπῖ- 

ἀπ οαπὶ αηϊ. εἰ συεὶ, ἀεϊπάς ἔσαξεν 
ΑἸτοτί, 

9. ταῖς ἄκραι) Αὐτοῦϊαπι οὐχἱῆϊι 
ΑἸτοτῇ, ΤΓεαθεη5 φυλάκων ρΙοῸ φυλωκῶν 
ἄς πθο ἀεαϊ ; ἀρτὰ Ἐἐπὶπι {εξῃ. τ. τὰ 
ΑἸτοτῖ, θεν ρτὸ φυλακῶν στ ρίαπ τα- 
δτίὰ5 Ὠδθεῖ. 

ὠπογεγρωμ μένοι) 1π| σαίαίορο ΜΕΡΊΔΙ, 
αὖ ΠΌ το. νὰ. Ὁ 2, 136... ἐπι δ ρ ΘΒ ΕἸΣ 
““έυηθ. Ψεγατα ἀαδιταῖο ταὶπὶ [ὰ- 

Ρειεῆ, δῆποῃ ἴαίγαραγαπη ΠΟΠΊΪΠᾶ 
Ετἰάτὴ [οτιρῖα ἵπ οαίδ] ορΡῸ τηλπεραπῖ 
ἀρ ά τερεπὶ Ῥεγίαγσασα. Θαυοάῇ ἴ4- 
τγαρᾶγα πη αἰβ ἰτὰ5. ἔα! ρεγρείαα εἴ 
Ὠεγεαϊίαῖο δά ΒΙϊοβ ρεγνεηΐϊαῖ, τὰ γα 
ΓΪΠΟΥ ποτηϊη τη ἰογίαε (εὰ οδάθηι 
ΡΕΓΙΌπατγαπῇ νᾶτιεῖὰ5 δάθγαῖ γτηθιπουα 
αἰϊετναπάδ. 

το. ὅσα [δυνατὸν] ἑώρων] 1,δοπο]αν 
ετηθῃαἀδτϊοηεπὶ ὡς δυνατὸν ὅσα ἑώρων 
οὐατὴ δΥεϊπο, Ηαυτοπὶηίοπο εἰ Ζειηὶο 
τροερὶς νγειῆκε. [|0εγ Θδθτγ. ὅσα ἑώ- 
θὼν τσοιοῦντω ἑαυτόν. ΑἸτοτῇ, ὅσα ἑαυτὸν 
ἑώρων τυοιοῦντα, ἴρίτατ νοσδθυϊα τ 
᾿π {6 δυνασὸν [εοἰαῇ, ΑἸάϊΐπα εἰ 
ϑίερῇ, αὐτὸν ἀδηῖ. , 

συνεσ'ομένων ΟΕ}, συν: τ ισπ'ωμεένων, 

(ε4 οοττεέϊογ ἔεοὶς συνεσισσοῤένων αἱ 
πο 

σοὺς γιγνομένους  ΑἸιοτῇ, εἰ Βτοαροὶ 
ἸΠθεγ σοὺς ἐπιγιγνομένους. ἀδίηἀς τσαρ' 
ἑαυτῷ ----ἰπὶ ϑήραν. ἀπάς ατιϊο πὶ 
τὴν (εοἰπῇ. 
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γοὺς παῖδας ἐπὶ ϑύρας, ὥσπερ παρ᾽ αὐτῷ" ἐξάγειν δὲ 

ἐπὶ [τὴν] ήραν τὸν σατρώπην τοὺς ἀπὸ “Θυρῶν, καὶ 
» -“ Ὡ Ν Ν Χι . ως ἊΝ Π] «Δ 
σκεῖν αὑτὸν τε Καὶ τοὺς σὺν εαὐυὑτω τὼ πολεμικά. ὍὋὍΦΙΙ 

3 δ 3 57 ᾿ν »" ο-ὦ ᾿ 

δὶ ὧν ἐμοὶ, ἐῷη, κατὼ λόγον τῆς δυνώμεως πλείστω μὲν 
εἶ ᾿ ΙΝ ΕἸ ς 4 ΕῚ 7 

ὥρματω, πλείστους δὲ καὶ ἀρίστους ἱππέως ὠποδεικνύη, 
-Ὁ ΠῚ Ν ς Ε ἊΣ 2 Ν «ε Ε Ν 

ΤΟΌΤΟΡ ἐγώ, ὡς ἀγαϑὸν συμμῶώχιον ἈφΦι ὡς ἀγαδὸν 

ἥ κ ἐν ἂν 323 Ν ἣΨ 5 ἊΣ ’ 
συμφύλωκα Περσαῖις τε κῶι ἐμοὶ τῆς ὠρχῆς, τιμήσω. 
4 Ν 5» δἰ ἂν τα “ὔ 3 3 Ν ς 

Εστων δὲ πσῶρ υμιν καὶ ἕδρωις, ὥσπερ πῶρ εμοὶ, οἱ 
37 Ἂν» “« 

ὥριστοι σπροτετιμήμένοι" καὶ τρώπεζω, ὠὥσφτερ 
΄ : . » Ἂς Ε ἊᾺ 3 ὴΝ 

τρεῷφουσω μὲν πρωτον τοὺς οἰκέτας, ἔπειτω δὲ 
7] ς » Ζ 

φίλοις μεταδιδόναι ἱκανως κεκοσμημένη, καὶ 

ς 3 ΝΟΣ 

ή ἐμή; 

καὶ ὡς 
ς Ν 

ζὡς τον 

κωλόν τι ποιοῦντα κα ἡμέραν ἐπιγεραίρεινν. Κτᾶσιϑε 

δὲ καὶ παραδείσους, καὶ ϑηρία τρέφετε, καὶ μήτε 15 
3 ͵΄, "7 "»“ 7] ͵ ε) 

αὐτο σ“ΠῸΤΕ ὥὐπονος σιῖτον παρώϑεσϑθε, μβῆτε ἐσσσ οἐς 

ἀγυμνάστοις χόρτον ἐμίώλλετε' οὐ γὰρ ὧν δυνωΐμην 
ΕῚ οἿ "" ΄ ᾽ 7 ΕῚ »“" ΝΜ ,, ς »“"Ὗ 3 ᾿ς 

εγώ, εἰς ὧν, ὠνϑρωπίνη ὠρετή τῶ πῶώντων υμῶν ἀγωϑθϑὰ 
9 ἃς ΜΟῚ ὙΤΟΎΒΕΝ Ἀ 3 Ν 27 ὡς » 

διασώζειν, ἀλλὰ δέ! ἐμὲ μὲν, ἀγωθὸν ὄντα, σὺν ἀγα- 

Θόις τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ ὑμῖν ἐπίκουρον εἶναι" ὑμᾶς δὲ ὁμοῖ- 
- ν ᾽ Ἢ 5, ἊΝ 3 “ "“ ᾽ 

ὡς αὐτοὺς, ἀγωθοὺς ὄντας, σὺν ἀγωϑθοὶς ταὶς μεθ 
« “ τ , 5 ΄ ᾽ δὴ Ὁ Ρὰ 

ὑμων ἐμοὶ συμμώχους εἰνώι. Βουλοίμην δὲ ὧν υμῶς 13 

αὑτόν τε] [τὰ ϑῖίερῃ. οαπὶ ΑἸτοτί. 
ρῖῸ αὐτὸν Ἑἀά. ρτ. εἰ σσυε]τ, 

τ. ὅς δ᾽ ἀν ἐμοὶ] Ῥτοπογῆθῃ ἐμοὶ 
ογχῖετῖς ΑἸτοτῇ, Ἰἰθεσ. 

ἔσπσων) ἴτα ρτὸ ἔστωσαν Βαάεῃῇϑβ εἰ 
ΑἸτοτῇ, Π|Ρετγ. ' 

ἕδραις] Καά, ρτ. Οαεϊ, ἕδραι; ὥσστερ 

τυαρ ἐμοὶ, οἱ ἄριστοι τοροτετιμημεένοι. 
ὉΔῚ εχ ϑιερῃδηὶ, Γϑοποὶανὶ! εἰ Μὰ- 
τεῖὶ σοτγεέϊιοπε ἕδραις τεροίαϊε Ηαι- 
σΠΙηοα, Βιυάεηῇπ εἰ ΑἸἰτοτγῆπὶ {τὶ 
{οτὶρτατατη ἕδραι ---- τυροτετιμηρένοις Ο- 
τη ΠΠ|5 νεγθ 5. οἱ ἄριστοι ῬΥΘΘΓ]Π1 Οἰιπὶ 
Ζευηΐϊο γεῖκε, εἀτηαὺς (ἰδηηεγαγ 5 
ψετίῖ : λαῤεαπὶ αῤμά “νο5 εἼτατῃ (εβἤογιες 
--τ-λοπογαί! ῥγα σείογῖ, Αἴ ρτθοε αἱ- 
φεπάαπι ετας ἴα ἔστων ταροεδρίαι σοῖς 

τοροτετιμημένοις : Ὀτορῖεγεα ϑίερῃδπας 
ἤς ἀεπάεγασας ατιϊσα! γα ρᾶτιοῖρῖο 
Ρτϑευα Πα τη : ἀδπίημε ἤο εἢ {εέϊ, 14. 
οἱ ἄριστοι σῶν τσαρόντων ἕδραις τσροτετί- 
ῥκήνται, 

καὶ σράπεζα) [πιε]Π|ρὲ ἔστω τσαρ᾽ 
ὑμῖν, ϑεημπεῃβ ἐσ γεραίρειν ΔΤ ν]ΠῚ 
Ὠαῦθαι δάἀ]απέϊα ρῥτεροῆίϊοηα ρεου- 
ἸΙΆγε πὶ, ΠΟ ᾿πτε]]1ρὸ. 

12. Κτᾶσϑε δὲ καὶ] ΑἸτοτῖ, ΠΠ τ δὲ 
οτγαϊταῖς, εξ 8 ἄπονοι ΡγῸ ἄνεν σσόνον 
Ιάεπι ἀεάϊε [1 εγ. 

τσαρώϑεσϑε) 1αηῖ, Ουεϊ]ῇ, τσαραϑ)}ῆ- 
σϑε, ᾳυοά ἀείεπάϊς ΑὈτείοῃ. δά Τμυ- 
ογά. ρΡ. 47. ἀεἰπάς ἄν δηῖδ δυναίμην» 
οτηϊτῖς ΑἸτογῇ. ροὴ ἀνθρωσίνῃ τα τὰ 
ψε δἀάϊζαμπι. 

1]. 
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καὶ τοῦτο κατανοήσαι, ὅτι τούτων, ὧν νῦν ὑμῖν παρῶκε- 

λεύομιαι, οὐδὲν τοῖς δούλοις προστάττω" ἃ δὶ ὑμᾶς φημὶ 

χρήνωι ποιεῖν, ταῦτω καὶ αὐτὸς πειρῶμαι πάντω πράτ-᾿ 

τειν" “Ὥσπερ δ, ἐγὼ ὑμᾶς κελεύω ἐμὲ μιμεῖσθαι, οὕτω 

καὶ ὑμεῖς τοὺς ὑφ᾽ ὑμῶν ἀρχὰς ἔχοντως μιμεῖσθαι ὑμῶς 

διδάσκετε. 

14 Ταῦτα δὲ Κύρου οὕτω τότε τάξαντος, ἔτι κωὶ γὺν τῷ 

αὐτῷ τρόπῳ πᾶσωι μὲν αἱ ὑπὸ βασιλέϊ φυλωκωαὶ ὁμοίως 

φυλάττονται, πᾶσωι δὲ αἱ τῶν ἀρχόντων ϑύρωι ὁμοίως 

“ϑερωπεύοντωι, πάντες δὲ οἱ οἶκοι καὶ μεγώλοι καὶ σμι- 

κροὶ ὁμοίως οἰκοῦντωι" πᾶσι δὲ οἱ ἄριστοι ὁμοίως τῶν 

πωρόντων ἐδραις προτετίμηντωι, πάσωι δὲ αἱ πορέϊωι συν- 

τετωγμένωι κατὼ τὸν αὐτὸν τρόπον εἰσὶ, πᾶσι δὲ συγκε- 

15 Φφωλαιοῦνται πολλαὶ πράξεις ὀλίγοις ἐπιστώτωις. Ταῦτω 

δὲ εἰπὼν, ὡς χρὴ ποιεῖν ἑκάστους, καὶ δύνωμιν ἑκάστῳ 

προσϑεὶς, ἐζέπεμπε, καὶ χα μὰ ὥπασι παρασκευάζε- 

σϑαι, ὡς εἰς νέωτα πτρωηνδμξ ἐσομένης, καὶ ἐπιδείξεως, 

ἀνδρῶν καὶ ὅπλων καὶ ἵππων καὶ ἁρμάτων. ἔ 

16 ἐιαιηρθκησιάμδα δὲ καὶ τοῦτο ὅτι Κύρου κᾳράρξαντορ, 
Ἰερδίοϑβ ἰπ-- ὦ 
ἤπιε, «ἂν δια (φ«ἂι, καὶ νῦν ἔτι διαμένει; ἐφοδεύει γὰρ. ἀνὴρ κατ᾽ 
ΟΌΠῚ ΕΧΕῖ- 

οἷτα ρτο- ἐνιωυτὸν ἀεὶ στράτευμα ἔχων᾽ ὃς, ἣν μέν τις τῶν σώτρω- 

18. πούτων, ὧν] ΛΙτοτγῖ. τούτων ὃν- 
σων, ὧν. 1εηυξη8 τυώντα οτηἰτταητ 
Εαά. ρτ. εἰ σε}, 

ἀρχὰς] Μαῖρο δίερῃ. εἰ Αἰτοτί. 
ἀρχεῖα ἀὰπῖ, (ΟἿ. {εξὶ, το. 

14. καὶ σμικροὶ) ΟΥΘ}Ώ, Ργο μικροὶ 

ἀξεάϊε. 
τᾶσι δὲ οἱ ἄριστοι] Βτοάεεῖϊ Π1Ὀτὶ στάν- 

σες δὲ οἱ ἄρισσοι, ΠΆτη οὐτῇ ϑίερθᾶπο 
ΡτοΌᾶν!ῖ γγεῖκε. [επ]υθης ὁμοίως ροῖ 
ἄριστοι εχ ᾿ἰὈτὶ5 Βτοάφοὶ, Βαάδηᾷ εἰ 
ΑἸτοτῇ, γεέϊε Ἰπίογαϊς Ζεαπε. 

αἱ τοορεῖαι---αὐ τὸν σρόπον] Θαιΐὶ {01}1- 

ζεῖ οαρεν. [εξὶ, 1--οιό, ἀείοτ Ὀ]τατ. 
πᾶσι δὲ] ΑἸιοτῇ, τνᾶσαι δέ, ἀεὶπάθ 

1ἰΌτὶ Βτοάϑοὶ εὐ ΑἸκόγῇ, εἰς ὀλίγους ἐπ:- 
στάτας. Οἵ. [ρτὰ ν1]1. 1, 16. 

τ Ταῦτα δ᾽ εἰσὼν] ΑἸτοτῇ. δὲ οτηϊ- 
ἢτ; ἀεῖπάε τῆς στρατείας ἀαϊ. 

ἐπιδείξεως] δίερῃδηὶ ἀσοδείξεως Πᾶ- 
ει διἰαπὶ ΑἸτοτῇ. {εἀ τεέξῖε ἀδίεγαϊς 
Ζευῃς. ἀεϊπὰς νετῦα κχαὶ ἁρμάτων 
οπχῖῆς ΑἸτοτῇ. 

τό: τοῦτο δι} Ζευπίαβ τοῦτο, ὅτι 
ΡΙῸ σοῦτο, δ᾽ εὐἀϊάϊτ, ἔσι καὶ νῦν διαμέ- 
νιν ἐἄρυρυς: ᾿ 

ὃς, ἦν} 1αππ. ῬΒΠΕΪ. Θυεὶ. ΑἸτοτῇ, 
ὡς ἤν. Ὠϊπο ἴη Ψαηε. Οσαεῖϊῆ,. Αἰιοτῖ, 
Γεα απ Γ οοηὐαπδενί. ἐπικουρῇ, σω- 
φρονίζῃ, κατευτρεπίξῃ, ἀπαγγέλλῃ. ἀθ- 
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πῶν ἐπ ἱκουρίας δέηται, ἐπτκουρέϊ" ἣν δέ τις ὑβρίᾷι, σω- μὸν μα 

Ἶς . ἣν δέ τις ἢ δασμῶν ᾧο ἂς ἀμελῆ, ἢ τῶν ενοί- ξᾶτοϑ ἴἴο πὶ Φρονί(ει Ψ τὰ ; " : β ἷ ᾿' ΗΝ ἐπλου νατοδα. 

κὼν Φυλακης, η ὑδὰ η χώρώ ΑΡΦΧΑΣ ἡ, ἢ ὥς τί ΤΩΝ ΡΝ ὑοὴ 

τετωγμένων τσωρωλίπη, ταυτῷ τὐσώντῳ κατευτρεπίζει" ἥν ὯΙ τ 

οὐυ-- Τατχπὶᾶ σα- 
᾿ ἃς 7) ἌΦ 5 : τ « ᾿ 5 7 

δὲ μῆ δύνηται, βασιλεῖ ὠὡγωγγέλλει" ὁ δὲ ἀκούων 
7 Ὁ - »Σ«ο 

λεύετωι τσερὶ τοῦ ἁτώκτουντος. 
«“ “ «Ὁ Ζ ν 5 

μένοι, οὁτι βασιλέως υἱὸς καταβαίνει, βασιλέως ἀδελφὸς, 

᾿ ς 7)7 

Καὶ οἱ πολλώκις λεγό- οὐπαυε ρεῖ- 
ἧς 

Ρ᾿ Ξ Ν οδ' ἃ ᾿ “ 

βασιλέως ὀφιϑωλμὸς, καὶ ἐνίοτε οὐκ ἐκφαινόμενοι, οὗτοι 
»“" ν ͵7 » ᾽ὕ » »Ἄ Ἂς - ΕῚ » ς ων 

Τῶν ἐφόδων εἰσιν" οὐσπτοτρέπέετοι γῶῤ ἐεκώστος αὑτῶν, ο70- 

ἣἿΝ ] 7 

ὅ9ὲεν ὧν βασιλεὺς κελεύη. 

Κατεμάϑομεν δὲ αὐτοῦ καὶ ἄλλο μηχάνημω ορὸς τὸ 
»» »-᾿Ὴ ἣΣ - » “" “2 » Ἂς 

μέγεθος τῆς ἀρχῆς, εξ οὗ ταχέως ἠσθάνετο, καὶ τὼ 
Ἂ Ε ΄ ᾿ « 3 

πώμπολυ ἀπέχοντω ὅπως ἔχοι. Σκεψάμενος γὰρ, τό- 
ὮΝ ςο- ἃ - ᾿ -“" « » » ΄ 

σήν ὧν ὁδὸν ἵππος κωτανύτοι τῆς ἡμερῶς εἐλωυνομένος, 
-«ὖ »ὦὋ5΄ 3 ΄ ς ἰὸχί “ Ψ 

ὥστε διωρκεῖν, εποίήσατο ἐπηπωνῶς τοσοῦτον διαλείπον--: 

«“ ᾽ 3 κ΄ ΄ Ν ὃς 2 

τῶς, Καὶ Ἱππους ἐν αὐτοῖς κωτέστησε, καὶ τοὺς ἐπιμελο- 
΄ 7 " Ἀν. ἐλ πὶ ἀμ ΟΡ ΎΤς ἔρυ ΄ὕ 95, 

μένους τουτων᾽ Καὶ ἄνδρα εῷ ἑκάστῳ τῶν τοπῶν ἔτωξε 
Ἂς Ε ᾿ ᾿» Ν Ζ ͵ὕ 

τὸν ἐπιτήδειον παραδέχεσθαι τῶ Φερόμενω γράμματα, 
Ν ““ Ν ,ὔ δ ᾽ Ψ 

καὶ τυωρωδὶδόνωι, καὶ σαρωλωμβανειν τοὺς ἀπειρηκότας 
“ Ε ΄ "7 » Ὁ 

ἵππους καὶ ἀνθρώπους, καὶ ὥλλους πέμπειν νεωλεὶς. 
γ Ὁ, ἘΣ λ ἊἿ Ψ ε 7 

Εστι δὲ ὅτε οὐδὲ τὰς νύκτας Φασὶν ἰστασϑαι ταύτην 18 

πίααε βουλεύηται απ, σπεῖξ, Ρῖὸ 
σατρώπῶν ΑἸτοτί, στρατιωτῶν, εἰ ἀείη- 
ἀε τσαρωλείπη. 

ἐφόδων εἰσίν] (σμε]ξ, εἰσὶ τῶν ἐφόδων. 
ἀσποτρέπεται) Ψετῖϊς Οδιηδιατὶαϑ : 

μη {76 ΕἼ171 74 αὖ τὶς εμέ, 
φώς γερίο γπαηάαίο “εἰαπίμγ. [)6 ξτθ- 
σούατη Ὀτανιταῖα οὈίσατγα πηδεῖῖο οο- 
αυεῖ5 δ εικε ἤξοο τὰ Ἰητεγργεῖα- 
ἴα, γεσοηε σοη εἰ! αἼ1ο719 Κα δ] α Ἰποοηιηπο- 
ἀο αἰϊα γαϊϊολο ἡπεάογὶ βρηϊβοαΐ: 171:- 
ἐεγαμηη αὩ1672 βεγ1, μἱ φμὶ ΟΜ ΤΡ ΟΥΊΟ 
σα γες σορηο(σοηάαϑ" “ὐεηῖγο ἀἸσαΐμν,, "ΟΗ 
ἀῤῥαγεαὶ, φμῖα δὲ ἱπιῤεγαίογες τα μπὲ 
ἡπο 1, μί τοὶ α σγαυϊ φέρεις περοΥ 5, 
ΘΙ γεὺς 7δεαί, (6 ανοσαγὶ ῥαϊαπίμν. 
[τὰ ΤὌΡτα ν. 1, 27. φευγόντων τῶν σππο- 

λεμιίων ἀποτρέπεσθαι ἀϊσυηίαγ 4] Ὧο- 
{τε πὰ ἰρτεπίθ. οὔ ταπὶ ἢθο ρετίε- 
411 ρετγίθνετγαηί. 

17. Κατεμάϑομεν)] Ἐ΄πΠ4. ρὑγσ. Οὐε]. 
καταμάξδωμεν, ηαυοά εχ νεγποης ΡΠ]]- 
ΕἸρῃϊ οὐπὶ 40 ἴδοις ΑἸτοτῇ, σοτγεχὶς 
Βιερῃϑηθβ. Δηβᾶιοβ ἃ Ογτο ᾿πἢ|τὰ- 
ἴοβΒ ἀδίουθις εἰἰασὰ [Πδτοάοϊαβ. νι], 
οϑὃ. Οἱ. Βεηῆοπίαβ Ρ. 148. 

τοσοῦσον} ἰἰὰἃ ῬΥῸ στοσοῦσο (Ε]Ε, οἵ 
Ζομπᾶγαβ, 41 ἀείηοερβ ἀλλήλων διέ- 
χονσας ἀαῖ. 

ἐπιμελομένους) 1 σὰὐτὰ ΖΟΠδΙῷ 
Οπεϊῇ, ρτὸ ἐπιμελουμένους, 

καὶ ἀνθρώπους] ΗἮφοο νϑτδδ εχ ἰἰ τὶς 

ῬΏΠΕΙΡΏΙ, (αῦτγ, Βιοάθι αἱ ΑἸιοτί. 
ἀορεΠετγαηξ, 

γὴν ὅν 



ξιϑ, ΟΥ̓ΕΒῚ ὈΙΒΟΙΡΙΙΝΣ 
Ν 7 3} ᾿Ν » « "“ Ε τ ι ὃ ἊΝ ὴ 

τὴν Ὁορείον, Φλλῶ τω ἡμερίνω ο(Ὑγέλω τον γυκτερίνον 

διωδέχεσϑιαι. Τούτων δὲ οὕτω γιγνομένων, φασί τινες 
ἊὉ (κ᾿ Ἅ ͵7ὔ Ἀ Ψ 5. δ δ " λ 

Θᾶττον τῶν γερωνων τωὐυτήν τήν τορείων ἀνυτειν" εἰ δὲ 
" 7 3 “ Ανι χρῷ 7 ἢ γμω 

τουτο ψεύδονται, ὠὡλλ᾽ ὅτι γε τῶν ἀὐρωπίνων πεζῇ σο- 
“Ν)} ἐξ “ 3) 9 Ἀ Νν ς 

ρειῶν αὕτη ταχίστη, τοῦτο εὔδηλον. ᾿Αγωϑθὸν δὲ, ὡς 
ᾳ δ, 5 ἧς " » »“ 

τὠχιστῶ ἐκῶώστον αἰσι  ωνόμενον ως τῶὠχιστῶ επιμελει- 

σθαι. 
5 ἣ Χ ΟΥ ε΄ 4} μ ͵ὕ Ν 3 

19 Ἐπεὶ δὲ ἘΠῚ εν ὁ εγίωυτος, ἡμν εν στρωτίον εἰς 
Αῇδ ἱπάξ ἃ 
ϑγτία αἴασε Βαβυλώνα, καὶ λέγεται αὐτῷ Τλνέσσαι εἰς δώδεκα μὲν 
Δα τηδῖε Γὰ- ς 
ὕτατῃ, 4- ἱππέων μυριάδας, 

[ο- 

πη ἢ πεζῶν. δὲ εἰς μυριάθας ον Ἡν 
τη Πᾶ- 
Ὀίίατε ἰη81- σκευάσατο 
ται τοῦ τ 9 .9. 

Βαυγίοης, ἢ λέγεται ἜΠΡΕΡῚ, ὧκ ὧι πόντα τὰ ἔϑνη, ὅσα Συ- 
τη οάο 55, 
τηοάο Εο- 
ὈῬατάη!ϑ5. 

εἰς ἢ δία δὲ ὅ ὠρμώτω δρεπανηφόρω, 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα συνε- 

αὑτῳ, ὥρμω δὴ ταύτην τὴν στρατιὰν ἔχων, ἐν 

ρίαν ἐκβάντι οἰκεῖ μέχρις ἐρυϑρᾶς ϑαλάσσης. Μετὰ 

δὲ ταῦτα, ἡ εἰς Αἴγυπτον στρατείω λέγετωι γενέσϑ'αι, 

41 καὶ καταστρέψασθαι Αἴγυπτον, Καὶ ἐκ τούτου τὴν 

ἀρχὴν ὡριζεν αὐτῷ τρὸς ἕω μὲν ἡ ἐρυϑρὼ ϑάλαττα, 

τρὸς ἄρκτον δὲ ὁ Εὔξεινος πόντος, πρὸς ἑσπέραν δὲ Κύ- 

18. διαδέχεσθαι.) ]10ητ. Οαεῖξ, δὲς. ἃ Τιεοποϊανῖο Ρτο δῖα πη γεγτ, 88- 
χεσϑαι, αυ04 ἔδττὶ ροτατγίε ς αΐα ἢ πὶ- 
Ρἷεχ νεῖθυπὶ οιπῇ ἀδιῖνο ρδγίοῃηϑ 
σορυϊαηΐ ροεῖθο εἰ ῥτοίαϊοι [οὐ ρίογοβ 
ἰητεγάμ πη. 

σούτων δὲ] ΟμΕΪΓ, σούσων δή : ἀεῖϊη- 
ἂς φασί σινας σοττίρεῦαΐ ᾿μεοποϊαν!8, 
«υ͵8 ἀνύτειν Ἰρία τρορεία βτεδοα ηοη αἰ- 
σαΐατ. Μετγαπῃ ἰἰσεῦϊε, ραῖο, ἢς ἴη- 
τεγρτείατὶ, αὐ φασὶ ἀνύτειν ἢϊ, παγγαπί 
αἰϊφιῖ ΜῈ τον ῥγοροβέμη ῥεγξροι 76 αοἦε- 
γέ, μα) “«οἰαί 1 ΟΎΜΕς. 

εἰ δὲ τοῦτο) Ἰρτο!ηρο αυδῇ [οτίρίατα 
ἢτ εἰ δὲ καὶ τοῦτο. 

ἔκασσον] ϑίθρῃαηαβ ἑκάσσου νεῖ 
ἑκάσσων τηαὶεῦδι, τεέϊε ργοθαηῖς ΝΥ εἰ- 
{κῖο, χυαοηΐατη εοάεπὶ ροίπε ἢπιυὶ 
ψειθαπὴ ἐσιμελεῖσλλαι Τοίεττι. 

τῶν σαρασιὰν) ΑἸιοτῇ, σσρατείαν, αυὶ 
(ἐπα οτ5 ἱππέων ρτο ἵππων ἀεαϊε. 

20. σπτρασιὰν ἔχων] Εχ |ἸὈτὶς. Βτο- 
ἀφ, Βυάεπῆ εἰ ΑἸτοτῇ, ἔχων δἀϊαηχὶ, 
δὲ νυ]ραῖαπιὶ στροτείων 46 Τῆ60 σοΥ- 
ταχὶ. [ρίδ εἰἰαπὶ ΡΒ] εΙρῃα5 στρατιὰν 

᾿ἴμεν [ἐᾳφιεπ5 ἐν ᾧ πηυαπάππι ἰἱπ σὺν 
ἢ. Ῥοβεὰᾶ ΑἸτοιί, πάντα κασαάσα. ἀδῖὶ 
οτάϊηε πταϊαίο. 

ἐκβάντι) Προ συπὶ ἸἰΌτο Βτιοάθιῖ, 
Βιιάεηῇ εἰ ΑἸἰτογῇ, νυϊραῖο εἰσβάντι 
Ρτεῖα, αποηΐϊδπὶ ϑυτιὰ εἴ Ρτορτ8 
ἀϊέϊα εὐ Αἤγτῖα 1ὰπὶ ἴῃ τερὶβ εταπΐ 
Ογτὶ ροιεῆδια. Ἰεϊηάθ οἰκεῖσαι θεῖ 
Ῥτοαθὶ ει ΑἸἰτογῖ, οἰκεῖ. Βυάεηῇξβ. 
Ροίζεα μέχρι ΑἸτογί, μέχοι ϑαλάσσης 
ἐρυϑρᾶς (αεῖ. 

ἐρυϑρὰ ϑάχλαττα)] Αρυὰ Ηετοάο- 
τὰ ΠῈ 11. 11. εἰ οσεᾶπὰβ Ἰπαϊοιβ: Πῖσ 
νετο ἥηυ5 Αταδίοαβ νϊἀδίαγ 1πι6] Πρ] : 
αάξεοαας Πἰο ἰοοὰβ εξ δητίαυ Πηγὰς 
(ογ ρτογ ἢ Β͵ΘΘΟΟΓᾺ ΠῚ, ὉΔῚ τηᾶγα τὰ - 
Ὀγασπὶ ἀὸ ἥπα Αταῦῖοο αἱοϊατ, πε 
απποίατα5. ἀοξιΠηπηο (4110 Ο'ογγεἠλτι 
ἐἰεολενολες (μεν ἰα Ο'ἐοργαράϊε ῖ. Ρ. 77. 

Αἴγυσσον) Θυδᾶπὶ Ηδτοάοῖο ἢ]. 1. 
ΟΠ γίεβ ἀδπηαπὶ Β]ὰ5 “Ογτὶ ὰθε- 
᾽πε ἀϊοϊτατγ. 



ΒΕ ΥΕΟΣΡΕΨΗΙ 919 

ἷ 3, δ 3 

πρὸς καὶ Αἴγυπτος, πρὸς μεσημβρίαν δὲ Αἰϑιοπία. 
΄ Ἀ ΄ς Χ Ἂς 

Τούτων δὲ τὰ περατῶ τῶ μεν δὰ ϑάλπος, τὰ δὲ διὰ 
Ξ ς 9 ΑΛΑ , ᾿ 

ψύχος, τὼ δὲ διὼ ὕδωρ, τὼ δὲ δι ἀνυδρίαν, δυσοίκητα. 
: ᾿ » δ ἃς 

Αὐτὸς δὲ ἐν μέσω τούτων τὴν δίαιταν ποιησάμενος, τὸν 22 

μὲν ἀμφὴὶ τὸν χειμμῶνω χρόνον διηγεν ἐν Βαβυλῶνι ἑπτῶ 
-“" .«“ Ν 3 λιν ΄ Ν Κ γένει ᾿ς Χο 

μῆνας" (αὕτη γῶρ ὠὡλεεινή ἡ χώρα") τὸν δὲ ὡμῷὶ τὸ εωρ 
»"᾿᾽᾿ Ὁ » Χ Ε Ν »“» ΄ 7ὔ͵ Ὡ“ 

τρείς μηνως εν Σούσοις" τὴν δὲ ὠκμῆν τοῦ ϑέρους δύο μη- 

νώς ἐν Ἐκβατάνοις" οὕτω δὲ τπηοιοῦντ᾽ αὐτὸν λέγουσιν ἐν 
» » ς Ν νΨ 

εωρινῶ ϑάλπει καὶ Οὕτω δὲ διέ- 23 

κειντὸ τρὸς αὐτὸν οἱ ἄνϑρωποι, ὡς πᾶν μὲν ἔϑνος μείον- 
ΑΣν. ποδ ᾿ ἈΝ 7 ΄ «“ Ν -᾿.» 

εχτειν ἐδόκει, εἰ μή Κύρω πέμψειεν, ο τι καλον αὕτοις 
3 -“ ΄ ΝᾺ ΄ ὮΝ οὗ Ν » »“" -“ Ν ᾿" 

ἐν τή χώρῳ ἡ Φύοιτο ἡ τρεῷοιτο ἡ τεχνωτο πᾶσα δὲ πό- 

λις ὡσαύτως" πᾶς δὲ ἰδιώτης πλούσιος ἂν ᾧετο γενέ- 

σϑαι, εἴ τι Κύρω χαρίσαυτο; καὶ γὰρ ὁ Κῦρος λαμβά- 

νων ἀν ἑκάστων, ὧν ἀφϑοίαν εἶ εἶχον οἱ διδόντες, ἀντεδέ[- 

δου, ὧν σπανίζοντως αὐτοὺς αἰσϑάνοιτο. 

7 κζ Αν, ἈΝ 

ψύχει διώγειν ἀεί. 

ἙΓςἌῬΟΥΝΕΕ 

ΟΥ̓ΤΩ δὲ τοῦ αἰῶνος προκεχωρηκότος, μώλα δὴ ϑοτυνοΐο δά. 
7 ἈΔὴν ὦ » - ὧ ᾿ ͵ τηοηϊίαβ [Ὲ 

πρεσβύτης ὧν ὃ ἵζυρος αφικνειτοι εἰς Πέρσας, τὸ εβδομον ρᾶται δά ἀϊῖ-. 
οεῆμππι εκ 
δα νῖΐᾶ. 

22. δίαισαν ποιησάμενος} ΖοΠδΓὰ5 
ποεποιημένος. ἀεϊπάς οὕσω δὴ τσοιοῦντ α 
εχ Ουεῖϊξ. ἀεάϊε Ζευπε. ἀεϊπάθ. ῥγὸ 
ἀλεεινὴ ΑἸάϊπα νἱτοίε ἐλεωνή : αυοά 
ἄστη νἱτὰτ ἰὼ Απαρδῇ ἵν. 4, 11. 
ΓἈΡδοιτεΥῦ ἱπάαρανις δὲ σουγεχὶῖ ΠΌΡΟΥ 
γνεῖκε. 

23. δ σι καλὸν] ΑἸτοτί, εἴ σι καλόν. 
ἀείπαε τεχνοῖτο ψαηῖ. εἰ σε]. 

ἄν ῴεπσο) Τυπίθα εἰ Ουεὶῇ, ἄρα 
ᾧετο. 

Ι. οὕτω δὲ] ΑἸιοτγῖ, οὕτω δή. ἴἴὰ 
Ὀτεν! τε Χαεπορῆοη τεαηΐουττγιῖ, ηαποα 
{ἀροτγεγαῖ εχ δἰτεγα ρᾶγῖα σο πῇ] 1 6ε}05;, 
αυοὰ ἴῃ Ογτὶ αἰ οἱρ᾽ Ίηα (εσαῖμ5 εἴξ 
νἸάετατ, ἀεπηοηταηάθτη. Βεέϊε Ἰρ]- 
τὰν ΝΥ εἰς τη ΘΠ ρυϊδιοης ἐδ παῖατγα 
αἸΓΟΙρ] πο Ουτὶ ρ. οχχν. βάτυϊς Χε- 
ὩΟΡΠομπίεπὶ Ὀθης ἀοορυϊῆἔδ, ααοπηοάο 

Ὀε6}}15. ξογιεγ εὖ {ἀρ θΠτεγ ρεγοηάϊς 
τηθ Πα τη [Προτ απ] ροή!τ δοααιτγὶ, 
ΑἸτογατα πλ]ΠῈ8. ἔδοξε ρ᾽αηατη, 4800- 
ταοάο ἰάθη ἀεῦεαϊ σοπίργνατι. ΝΙ- 
τὴ }5 τηδηϊοῆα εἰ πιοίεῆα εἢ ᾿εδοτὶ 
ἸΠεΡ 8185 ΡΟ ΘΙΟΓΙ5. ΟΡΕΥΪΒ. μᾶτί}5, 
ΟΌΠῚ ῥτίογα ἀβ γεθιβ Ὀς]]Π1ο15. {γϑάςητε 
σοτηρᾶτγαῖϑρ, 

τορεσβύτης} Ὠϊποπς αἰὐέϊοτε ἀρι 
Οἰροεγοθασι ἀα ζινι πδίοῃε 1. 23. Δῃ- 
ΠΟ5 ἱερτμδρίηϊα δ{{|ρ|ῖ, ΔΠΠῸ φοῖδιὶβ 
ττοθῆπηο ταρηδῖθ ΟΟοΡῖΓ., Τυϊρι ηἴαᾷ 
ΔΏΠΟ5. τερη θά ὨΙΏΟΠ, ἀΠῸ πΠλϊηι5 
Ηετγοάοτςαβ Ἰ. 214. (τα. 

τὸ ἕβδομον) Μῥιρρα ἷοο. Ὧ)ὴς Ποῦ 
ὨΙβογσοταπι νεῖογαπι (ΕἸ ηοηΐα 1ς- 
Ποτάτη5, ΠΕΙΠΟΕρΡ5 ἤδη ἰηίογῖς Π|δὲτ 
Βτοάθει εἰ (ὐαῦτ,. σὸν 9βὸ, ἤδη Δ]- 
τοτῖ, 

:]14 
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3 κυ ᾽ γο 5 -»"» ε Ν Ἶ ξ 7 

ἐπὶ τῆς αὐτοῦ ἀρχῆς. Καὶ ὁ μὲν πηωτὴρ καὶ ἡ μήτηρ 
γε ΄Ν .“ ΝΜ Ε ἔὶ 3, ΘῈ ε Ἂ Ὁ“ 

τώλωι δὴ, ὠσπερ εἰκὸς, ετετελευτήκεσῶν αὐτῶ" ὁ δὲ Κυ- 
μὲ ἈΠΕ κεν ἢ Ν 7ὕ ε τι Ν κ -΄ἠἷἠἁ)ὑε ἊΣ 

βος ἐλθὼν ἔϑυσε τὰ νομιζόμενα ἰερῶ, κῶὶ τοῦ χόρου ἡγή- 
Ἔ ἈΝᾺ ΄ 7 Ἀ κ » »"᾿ ζ 

σωτο Περσαις κατῶ τῶ πώτρίω, κωὶ τῷ δῶρω αῶσι διέ- 
Ν Δ ΎΤΩΣ ἊΨ ᾿᾿ 

Κοιμηϑ εἰς δι ἐν τω βασιλείᾳ, 
ὮΝ 

ὄναρ εἶδε τοιόνδε᾽ ἔδοξεν αὐτῷ προσελθὼν κρείττων τις, ἢ 
δωκεν, ὥσπερ εἰώϑει. 

Ὁ Ε "»- 7] “ “» ψ, Ἂς 

κατὼ ἄνϑρωπον, εἰπεῖν, Συσκευώζου, ὦ Κῦρε" ἤδὴ γὰρ 
3 ὌΝ Ε -“ δ, » 3 » 

εἰς Θεοὺς ἄπει. Τοῦτο δὲ ἰδὼν τὸ ὄνωρ ἐξηγέρ9η, καὶ 
Ν ϑ 7 Ε χ᾽ «“ "ὦ ͵ὕ ς ἣν “τ 

σχεδὸν ἐδόκει εἰδέναι, ὅτι τοῦ βίου ἡ τελευτὴ παρείη 
ἸΝ. “ ε “ 3 ΕἾ 7 

83 Εὐθὺς οὖν, λαβὼν ἱερέϊωυ, ἔθυε Διΐ ᾿τε πατρῴῳ καὶ 
Ὁ Ε) κ». Σ Ὁ 3 « Ἂν 

Ἡλίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις “εὸςς ἐπὶ τῶν ἄκρων, ὡς Πέρσαι 
ϑύ “δ 2 ΄ Α “" φοι ᾿ς καῇ ἊΝ 

ὑουσίν, ὧδε ἐπευχόμενος Ζευ σάτρωε καὶ ἢλιε, καὶ 
7 ΄ Ζ »-ὃ 

πάντες ϑεοὶ, δέχεσε τάδε, καὶ τελεστήριω πολλῶν καὶ 
»“»-ρ} ͵ -« ΕῚ δ 

καλῶν πράξεων, καὶ χαριστήρια, ὅτι ἐσημήνατέ μοι καὶ 

ὃν ἱερόῖς καὶ ἐν οὐρανίοις σημείοις καὶ ἐν οἰωνοῖς καὶ ἐν 
᾿ Ν τ 

Πολλὴ δι 
νων: ᾿ . » ἧς ΑΥ "Ἔ « "᾽ Ε] ΄ 

ὑμῖν χώρις, ὅτι κοῤγω ἐγίγνωσκον τήν ὑμετέραν ἐπιμέ- 

Ψ ε,]  .» »" »ο ἃ ΕῚ » »" 

φήμαις, ὦ τ᾽ ἐχρῆν ποιεῖν καὶ ὦ οὐκ ἐχρῆν. 

Ν Ε] ΄ ᾽ ἴω » ς Ν - 

λείαν, καὶ οὐδεπώποτε ἐπὶ τοῖς εὐτυχίωις ὑπὲρ ἄνϑγρω- 

πον ἐφρόνησω. Αἰτοῦμωι δὲ ὑμᾶς, δοῦναι καὶ νῦν παισὶ 
Χ Ν Ν Ν 7 Ν ᾿ 7ὕ 3 2 

μὲν καὶ γυνωικὶ καὶ φίλοις καὶ τσατρίδι εὐδαιμονίαν" 
» Ν Ν -᾿ οι. Ὁ ΄ 7 Ἀ Ἂν 

εμοι δὲ, οιον τῦερ Φιωνὼ δεδώκωτε, τοιαύτην κῶώὶ τελευτήν 

τῆς αὐσοῦ} ϑίθρῃδηιϑβ αὑσοῦ ἀεάϊξ, 
ἐλθὼν ἔϑυσε] Εχ ἰἰυτο Βτοάθι εἰ 

ΑἸιοτγῇ. ἐλϑὼν 1τηςοτὰϊ : ΔΙτοτῇ. εἰἰαπὶ 
καὶ Δαγαηχῆς ραττοΙΡΙο. 

ἱερὰ] 1απτῖπα εἰ τηᾶτρο Οπο]ῇ. ἱε- 
ρεῖα. 6 οἴοτο ἴῃ ἰδογι θο 118. Ρετία- 
τασῃ αὔίαίο (ἄρτα 6, ν. (εξξ. 21. Π1Π1] 
τεϊδία τι πὸὺ δὉ 110 {γαάϊτα πὶ 110 Ἰε- 
Ξίπημ5. 

2. συσκευάξζου] ᾿Αποπγτηὰ5 ἂρυά 
Θυϊάαπι ἴῃ συσκευάζεσθαι ἴἴὰ : ὄναρ 
ἐφίσταται ϑεία τις ὄψις, καὶ λέγει δεῖν 
συσκευάξεσθαι. καλεῖν γὰρ τὸ χρεὼν αὐ- 
σόν. 

εἰδένα.] Τίθετ Βτοάθι εὐ ΑἸτοτῇ. εὖ 
εἰδέναι, Αἀνετθίαπι σχεδὸν ἰηίεγρτε- 
ταῖν Δ  εἴῆκε Μαγῖγα, αἰ Ἰηΐτα {εξὶ, 6. 
ΟἸΆΓΕ, 

3, ἄκρων) Ἡετοάοιξιβ ἱ. 131. νομοί- 
ξουσι Διΐ μὲν ἐπὶ τὰ ὑψηλότατα πῶν 
οὐρέων ἀναβαίνοντες ϑυσίως ἕρδειν, σὸν 

κύκλον τσώντα ποῦ οὐρανοῦ Δία καλέον- 
σες. Θύουσι δὲ Ἡλίῳ τε καὶ Σελήνῃ 
καὶ Τῇ καὶ Ττυρὶ καὶ ὍὝΤδατι καὶ ἀνέμοισι. 
ϑῖγαθο χν. Ρ. τοό4, Πέρσωι ἀγάλματα 
καὶ βωμοὺς οὐχ, ἱδρύονται, ϑύουσι δὲ ἐν 
ὑψηλῷ τόπῳ. 

σημείοις] Ἐχ Ἰίδτο Βτοάροι, συτὴ 
αὺο ἕδοϊς ΑἸτοτγῖ. δά ϊάϊε Βιερῃδηαβ. 
Οοπῇ. 1. 6, 2. Οοπ]εξζατα Οταπητη]ῖ 
ὀνείροις ῬΙΟ σὐρανίοις (οΥγΩΠ[ο σημείοις) 
Ἰερεπτῖὶβ ἔδο!α σᾶγεπηβΒ. Οείεσα τη 
ΑἸτοτξ, ραϊο δηΐεα εὐχαριστήριω, ἀ6- 
Ιηἀςξ οὔ νοὶ χαὶ ἐν οἰων)ῆς ἀαΐ 

οὐκ χρήν. πολλὴ δὲ ὑμῖν χ΄. ὅτι καὶ 
ἐγώ. 
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ε ΄-΄ ͵ ΕΣ 5 

Ο μὲν δὴ ταῦτω ποιήσας, καὶ οἰκωδὲ ὠπελ- 4 β ή ᾽ 

Ἐπεὶ δὲ 
" 3 ε ο«Ψ "4 ῳ , ἧἧἷι ᾽ τῷ 

ὠρῶ ἤν, οἱ τετ γμενοι τὐροσίοντες λούσασθαι οῦὗτον εκε- 

λεῦυον. 
ς 3 :, “ἶ « ἢ 5 ᾿ 

Ο δὲ ἔλεγεν, τι ἡδέως ἀνωπαύοιτο. Οἱ δὲ 
“᾿ χϑ ΕῚ ν᾿ ε) κ »“ο“ 7 ,“ Ἃ 

ῳὺυ ΤΉΒΕΙΣ, ε7ει ἀὩ ἥν, δέϊπνον παρετίδέσιαυ" τῶ δὲ 

ἡ ψυχὴ σῖτον μὲν οὐ τϑσίτῳ διψῆν δι 

Ὡς δὲ καὶ τῇ ὑστερωίῳ συνέίβωινεν αὐτῷ 5 ἔπιεν ἡδέως. 

δι ἐδόκει, καὶ 

Ν ᾿. “ἥ, “ Ν κ- ὕ 3 7) Ν ΠΥ ᾿ ε 

τῷ αὐτὼ ταῦτω καὶ τῇ τρίτη, εκώλεσε τοὺς ταϊθως (οἱ 
᾿ ἊὮ Ψ Β΄ ὦ Ἂ. 9} ΕῚ 5. 

δι ετυχον συνηκολουϑηκότες αὐὑτῳ Κῶι ὀντὲς ἐν Πέρσαις.) 
7  Ν ὶ ϑ Ἂς , ᾿ς » ᾽ 7 κάλεσε δὲ καὶ τοὺς Φίλους, καὶ τῶς Περσῶν ἀρχώς" 

Ες λ 7 ΄, “ 7 Ξ 

ταροντων δὲ ττάντων, Ἴρχετο τοιοῦ δὲ λογου 

Παῖδες ε ἀμ καὶ πάντες οἱ παρόντες Φίλοι, ἐμοὶ μένδ᾽ 

τοῦ (βίου τὸ τέλος δὴ σπάρεστιν. (ἐμ πολλῶν τοῦτο σω- 

φῶς γιγνώσκω) ὑμᾶς δὲ χρὴ, ὅὁτῶν τελευτήσω, ὥσπερ 

εὐδαίμονος ἐμοῦ, καὶ λέγειν καὶ πταοιεῖν πάντα. Ἔγω 

γὰρ παῖς τε ὧν τὰ ἐν παισὶ νομιζόμενα κωλὼ δοκῶ 
»Ἦ»" ᾽ ͵΄ . : ΕΣ 7 " ᾽ νὰ 

κεκωρπώσϑαι" ἐπεί τὲ ἤβησα, τὼ εν γεωνισκοις᾽ τελειός. 
ὅγε Ἢ Ζ΄ Χ » ᾽ ᾿ ΡΙνὸ Ἂ “ 7, 

Τε ὠνήῤ εένομνενος τῶῷ ἐν ὧν βῶσι Σὺν τύ χθονζ τε 

“..7 ᾿ Ἂς ΄ 3 ὧν ν᾽ : .ν 

ροιοντί φει συναυξανομένην ἐγ γγγωσᾷειν ἐδόκουν Ἀώι τῆν 

δεν μ « Ν νι ἐν ον» νᾺ" ΄ ΟῚ »- 

ἐμήν δύνωμιν, ὥστε Κωὶ τουμον γηρώς" ουδεπώποτε ἡσϑό- 

τ, 

4. δὴ ταῦτα] Ἐαά. ὑτ. ΘαεἸ}. ΑἸτοτῖ. 
ἢ ποιαῦσα,. ἀεῖηάε οἴκαδε ἀπελϑὼν 

ΑἸτοτῖ, ἀεάϊε ῥσὸ νυϊραῖο ἐλϑών. [ε- 
4υδη5 ΡοΙ ἔδοξεν νὰ ]ρο ἴῃ Εαά. ἡδέως 
Οπγ ἀαηηπδῖα πῇ εἴα ἃ Ζεμπῖο, εἴ 
᾿τῆ8]6 δα(οἰτὰπὶ εχ ἰἰυτο ΡΠ ΕΙρΡΗΪ εἰ 
Βτοάξοι (οὰπῇ ααϊθα5 ἕδοῖς ΑἸτοτ,) ἃ 
ΒίθρΠδηο, 

ἀναπαύσασθαι) ϑιορδαηὶ ἀνασπαύ- 
σεσϑαι εἰ ἀεϊπάς ΡΨ ΡΙῸ ἐκέλενον 
αἱ ΑἸτοτγῇ. ΠΡετγ. 

διψῆν δ᾽ ἐδόκει] ἐῶν διψεῖν δὲ ἐδό-- 
κει, καὶ ἔπιεν ἡδέως. Ἐπίαπι 7 ππηῖ. εἰ 
Ουε!ῇ. ἔπιεν Παδειῖ. [εὰ Γαπείηδ ἡδίως 
δέ, Οὐεῖξ, ἡδέως δὲ, καὶ Τῆ ὑστεραίᾳ. 

αὐ Οοάεχ Αὐρφαῆδᾶπας, (συ) 5. νᾶτίε- 
[αῖθ Π. 1ῃ Ἔχε πο ρος ᾿ἰΌτο ἀρροίω!ε 
ἘΠΌΒΕτ.) ἴῃ τηδγρῖπα (ὰρρὶεῖα [μπὶ 
νεεθα ὡς δέ, 

κα. σὰ αὐτὰ ταῦτα] Τὰ οὐτὰ ΑἸίοτ- 
ἤηο Ἰιῦτο οτρῇ ρτὸ σταῦσα, ηυοά ἰπ 
ταὐτὰ εχ νετῇοης Ῥῃμπεῖρῃϊ εἰ ΟΑ-᾿ 
τηδτ, ταυίανογαῖ Ζεῦ ηθ. (είεγαπι ἴῃ 
ΑἸτοτῇ, ογάο νευβθογατη ἢὶς εἴ : ταυ- 
τὰ σοῦσα συνέβαινον αὐτῷ καὶ τῇ τρίπη, 

ἐκάλεσε δὲ καὶ [τὰ σὰατα ΑἸά. Βίερῇ. 
Οσυε, εἰ ΑἸτοτί. τηᾶϊαϊ {οτίθεγα, 
αυδπὶ ἐκέλευσε Οὐτ Ζειηΐο εἰ Υ εἰ- 
{Κιο. 

6. τὸ τέλος} Αὐτσαϊαπα οὐχί ΑἸ- 
τοτπ 5 ΠΠΌΕΓ. 

ὥσπερ) Μάᾶτρο δίερῃ. ὡς τσερὶ 8]1- 
ουηάδ Δρροΐυῖϊε. 

ἐπεί «“:}] ΑἸιτοτῇ, ἔπειτα ἡβήσως ἀκαῖ. 

ἀεῖπάε ὥσσε τοὐμὸν γήρως οτηϊἶο καί. 
Ησης ἰοσαπιὶ ἐχρτείπι ΟἸσεσο ἀς 86- 
Ὠξέϊα(α ἃ. 9. 
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»-»“Ὕ ἊΝ ογὰ Ὦ δος “ὕ] 

μῆν τῆς ἐμῆς νεότητος ἀσιενέστερον γιγνόμενον, καὶ οὔτ᾽ 
3 “ αν, 5 7 ἊΥ “ 3 

γεπιχειρησως οὔτ᾽ ἐπιθυμήσας οἶδω ὅτου ἡτύχησα. Καὶ 
Ἂς Ν ,ὕ » »Ἥ δ 9 “" 5 2 ᾿ Ὶ 

τοὺς μὲν Φίλους ἐπεῖδον δ ἐμοῦ εὐδωίμονως γενομένους, 
ἃς δὲ Ψ ε 5 ΕἸ »ο ΧΊΩΝ Ν νὰ 

τους ὅε πολεμίους υπ εμου δουλωθέντως᾽" καὶ τὴν πῶ- 
Ζ 2 5 ", ) »“,ὖ, Ψ ο““ 

τρίδα, πρόσθεν ἰδιωτεύουσων εν τῇ Ασίον, γυν προτετι- 
΄ “- 8). ἀἐ5 ͵7ὔ 9 .Ἅ.). ὅδ᾽ «“ 

μήημένην κατωλείπω" ὧν τ᾽ ἐκτησώμην, οὐδὲν οἴδω, Ὁ τι 
3 δὶ 7 διό, Χ ͵΄ ἀξ 3 

οὐ ᾿ΡΉΠΒ ΒΝΗ Καὶ τὸν μὲν παρελθόντα χρόνον ἔπρωτ- 

; τον οὕτως, ὥσπερ ηὐχόμον' Φόβος δέ μοι ὠκνμν 

τῶν, μή τι ἐν τῷ ἐπιόντι χρόνῷ ᾿ ἴδοιμι 1 ἡ ἀκούσαιμι ἢ 

πόζοιμι χαλεπὸν, οὐκ εἴω τελέως μέγω φρονεῖν, οὐδ᾽ 

8 εὐφραίνεσϑ' αἱ ἐκπεπταμεένως. Νὺν δ᾽ ἣν τελευτήσω, 
͵ Ν « εν 5. οο “Ἢ «“ 3) 3 

κατωλείπω μὲν ὑμῶς, ὦ παῖδες, ζῶντας, ουσπερ ἔδοσάν 

μοι οἱ ϑ εοὶ γενέσϑωι κατωλείπω δὲ ττωτρίδω καὶ Φί- 
2 - « » 5 ὃ᾿. 2 Ν ,, 

λους εὐδαιμονοῦντας᾽ ὥστε πῶς οὐκ ἂν ἐγὼ δικαίως 
ἀν 5 Ἃ »" 

ομακαριζόμενος τὸν ἀεὶ χρόνον μνήμης τυγχάνοιμι ; Δέϊ 
Ν Ν᾿, Ν Ζ ες ὦ »“᾿ 5 

δὲ καὶ τὴν βασιλείαν μὲ ἤδη σαφηνίσαντω καταλιπεῖν 
ε ἂν ὃς 9 ἰῷ ψ, 7] δ δὲ ζ 

ὡς ὧν μή ὠὡμφιλογος γενομνενή πρώγματὼω υμῖν παρῶ- 

σχῆ. 
» 

Ἔγω οὖν φιλῶ μὲν ἀμφοτέρους ὑμᾶς ὁμοίως, ὦ 

7. τελέως μέγα φρονεῖν} ἴὰ οὰαπΒ Ταγί μηεδαΐ, ατὶ νετεῖς Ζθαπε ὃ Θυΐῃ 
ϑίερμπαπο Παυτομιηίοπ, ΝΥ εἰῆζε δε ἰ1- 
Ῥεῖ ΑἸτοτῖ. σελέως μὲ φρονεῖν [ 44, ρτ. 
εἰ (σαεἰ[. ἀδέεμάϊτ Ζεαπδ νϑγίθπϑ ΟὉ ΠῚ 
1. Μ. σείμεοτο : ῥίαρισ Μὴ1η πιόπίφ σοη- 
βανγε εἰ μμα (ουίε ὀεαΐμωη ε{78 : δἴχαε 
ΟΠΊηἶηΠΟ Ραϊαΐς ἃ Χεπορῆοπίθ ἢϊο 80- 
Ἰοηΐ5. ἐχρτεῆαλτη εὐἴξ Τεητεητια πη πε- 
τηἸπο 2 νἀ]! σεῦ απῦθ ἡΗΟΥ̓οτη {79 δοα- 
ἐμ Παῤεπάμη. Θυο αὐϊά Ἰηδρεϊ 8 
ςορίτατ δὺς βηρδὶ ροῖεγαι ἢ Ψ|ά65 ε- 
αἰ πὰ Ρᾶυϊο ἃηΐεα Οὐτὰπ) Ρῥτθ αἰ σᾶΓα 
ἂς [εὲ ὥσπερ εὐδαίμονος ἐμοῦ τηᾶρηο ἴὰ- 
[5 ἀηϊπιο. ειηάο απ ροϊείξς τὰ- 
τη σοπΠοΙ Πἀτὶ σὰπι Ογτὶ μἱεΐαία ἴῃ 
ἄδος εἰ ἀδογὰπι δάνθγίαβ δ ΠΔ ἈΠΊΟΓΕ 
τὰηῖοροτα οἵ ἴα πὶ ἴθρε ἃ Χεπορῃοηίΐε 
Ῥτγεάϊοδίο ογαίϊο ἤθὸο ΠουλῖπῚ5 ἤτη!]- 
᾿ϊπτα νογΌϊ5 ἐαοϊ πού Ποπιὶ πὶ φόβος 
-ττοὺκ εἴα πσελέως μὲ φρονεῖν, ἢ νοϊαϊ 

Ογτὰς αἴσεγα, ἡγοῦ Ὁδγο αἰϊχιῖς {6771-- 
2ῈγΥ μι σογμιίαίμς ἀπχίμηι ἐοηοὗαἡτττοηᾷς 

ὑπ πιϑηΐ ῥίαηιο σοη αν πες ἐγζιε ἰα- 

αρτερία Οδπιδγαγίϑ: γηδήμς ἐα71671 Φ 41-- 
ἰανη αἰεοία, πε Μμοσεάετιο ἐθηηροῦο σγα- 
σἱὰς φμίάριαηι σἹαάεοηαἶμηη, αἀμαϊϊοηαάίμηη, 
}έγῥοηοηάμεηη ζογ δ, 1101 Μὲ τῖ6 ῥγον ες 
πασῆο {78 ἀπῆπο οἱ ἐμ 8 ἰρίανι. Ἐχ- 
Ρτείῆε ᾿ρίταγ τὶ Βυάεηῆς μέγα φρο- 
νεῖν, εἴ 5ι:ΕρΡΠδπΠὰ5 Οςπγογατῖο ἀεῦες 
σοττδδιοπεπι. ρος εἢ (ΟΠ Ἰσεῖ 14, 
ΡΓΟΡΙΟΓ αυ04 Ογτὰβ 4115 Βγατ]ὰ8. ἅΡ6- , 
Ὀατ, οὐδὲ τυώποτε ἐπὶ σταῖς εὐτυχίαις 
ὑσὲρ ἄνθρωπον ἐφρόνησα γα δῖ 2. 5155 

πἰῆσατα ττὰ νοϊαϊξ Χεπορῆου Ογτὶ 
τηοάδγαζαπῃ ἵπ ἰϑοειτα εἴ γε 5 Το απ- 
ἀἰς. ἀπιτα πὶ ἃ [Ὡρεγρϊὰ εἴ Ἰονίταϊα 
αἰ ΘΗ Ὁ ΠῚ. 

8. ἢν σελευτήσω! ἙΕαά. ΡΓ. Οπεϊζ, εἰ 

τελευτήσω. ἀεἸπά6 οὖς ἀταρέδοσαν τιχὰτ- 
80 8ι6ρῇ. πείοϊο αη46 τεΐετγε. 

9. μὲ ἤδη] Ηξὸο εχ Π|Ὀτὶς5 Βγοάθιὶ (εἰ 
ΑἸτοτί.) δάἀάϊαάϊε Βιθρπαπὰβ.: ἀεὶπάς 
ἀμφίβολος ἸϊΌτι Βτοάθὶ. 

᾿Εγὼ οὖν] [τὰ οὐπὶ δίθρπαηὶ ΕαΪ, 
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" “ ΝῚ « “, 5..» “ ὮΝ 

παῖδες" τὸ δὲ τυροβουλεύειν καὶ τὸ ἡγέσθαι, ἐφ᾽ ὃ τι ἂν 
Ἄ, δ ὧν» ο“ο ΄ “ν ἊΨ ᾿φ 

κοωιρὸς δοκῆ εἰγωϊ, τοῦτο τὐροστάττω τῶ ταροτέρῳ γενομένω, 

καὶ πλειόνων, κατὼ τὸ εἰκὸς, ἐμπείρω. 
᾿Ν Δ ε ε μ᾿ -“ » δ Ε 

δὲ καὶ αὐτὸς οὕτως ὑπὸ τῆσδε τῆς ἐμῆς τε καὶ ὑμε- 
΄ 7 »“ψᾳ ν 3 3 »ε.«ἍΨ 

τέρως ττατρίδος, τοῖς τρεσβυτέροις οὐ μόνον ἀδελφοὶς 
3 ᾿ν Ἄ εν 7 

ἀλλὼ καὶ πολίταις καὶ ὁδῶν καὶ ϑώκων καὶ λόγων 
« ,ὔ ε »"» Ν ΙΕ ἊὉ - Ε] . »“" ᾽ 

ὑπείκειν" καὶ ὑμᾶς δὲ, ὦ τταῖδες, οὕτως εξ ὠρχῆς ἐπαί- 
ν᾿ »» " κ“ο ΄ 

δευον, τοὺς μὲν γεραιτέρους τροτιμιοῖν, τῶν δὲ νεωτέρων 
"» ς ς- ᾿ ΠῚ Ε ΄ Ν Τὴ 

τοροτετιμήσι αἱ" ως οὖν ωὠοωλοίω Κώι εἰθισμένω Κῶν εἐννο-- 
᾿ ΄ Ε] - ε) 3 ΄ Ν ἣΝς λ Ἵ 

μώ λεγοόντος μου, ουτως ἀποδέχεσθε. Καὶ συ μέν, ὦ 
ξΊξ εν 2 » 

Καμίβύση, τὴν βασιλείαν ἔχε, Θεῶν τε διδόντων καὶ 
᾿Ὶ »““ ᾽ἅ ᾽ ΄ “ἢ - 7 γ εἶ 

ἐμοῦ, ὅσον ἐν ἐμοί" σοὶ δὲ, ὦ Ταναοξάρη, σατρώπην εἰνωι 
7 ͵7 ᾽ (ἢ Ἢ 

δίδωμι Μήδων τε καὶ Ἀρμενίων, καὶ τρίτων Καδουσίων' 
“ε ὦ ν ἣν ᾽ - τ ᾿ δι Ψ ταῦτα δέ σοι διδοὺς, νομίζω ἀρχὴν μὲν μείζω καὶ τοῦνο-- 

ου 2 ΄ὋὯἭτ Ψ Ἂ 3 

μῶ τῆς βασιλείας τω τρεσ[βυτέρῳ καταλιπειν, εὐδαιμο- 

νίαν δέ σοι ὠλυποτέραν. ὋὉποίας μὲν γὰρ ἀνθρωπίνης τ5 
Σ ᾿. ᾽ ΄ ΠῚ ᾽ ς ᾿ς Α͂ Ε χψῚἾἼ 7 Ἂ 

εὐφροσύνης ἐπιδεής ἔσει, οὐχ, ὁρῶ ὡλλῶὼ τὔῶαντον σοί τῶ 

δοκοῦντα; ἀνϑ)ρώπους εὐφραίνειν παρέσται. Τὸ δὲ δυσε .- 
ν» Ὁ ΠΝ ἮΝῃ -» Ξ 

κατωπρωκτοτέρων τε ἐρῶν, καὶ τὸ τολλὼ μεριμνῶν, θ θ Ὁ}, βεβέμνε 
ἊΣ Ν Ν 7 «- ΄ " , ΝᾺ 

Κκῶι το μῆ δύνασϑαι ἡσυχίοῶν εχίειν, κεντριζόμενον υσο 

ὰ ἣν 9 Ὗ 3} Ἂ Ν Ἀ ϑ ͵ 

τῆς ρος τὠμῶ ἐργῶώ φιλονεικίας, καὶ τὸ ἐπιβουλεύειν 

2. Ζευπε ρῖὸ ἐγὼ δὲ νῦν, σῃοὰ πες λαιὰ καὶ ἕννομω ἀαῖ, 
ῬΒΠΕΙρΡΏ5 ποὺ (ἀπγεογατς ψατγίῖτ. 
ἐγὼ δὲ νῦν φιλῶ ὑμᾶς ἀμφοτέρους, ὦ 
παῖδες, οτη 5 μὲν εἰ ὁμοίως. 

σὸ ἡγεῖσϑαι) [ΔΌτῚ Βτοάθοι εἰ ΑἹ- 
τοτῇ, τοροηγεῖσθαι, ηαοά τεσορίς 51εὲ- 
φῬῇδημϑβ. ἀείπάε δοκεῖ σαε}8, ΑἸτογῇ. οἱ 
Δυρ. 

καὶ -ολειόνων)] ΑἈυραβ. ἸΌΕΙ καὶ τὰ 
τολειόνων. Μοϊαϊῖ, Ραῖο, καὶ τῷ σ'λειό- 
νων. 

10. στοὺς μὲν γερωιτέρου:) Μᾶτρο 
ΒιερΡἢ. τεΐθγε ὥστε σοὺς μὲν γερ. τσροτι- 
μᾷν, ὑπὴ δὲ τῶν νεωτέρων, 4186 εἶ Ιρία 
Τοτρίαγα ᾿ἰἰοτὶ ΑἸτογῆπὶ. σιμᾷν Αὐ- 
ξυῆ. 

παλαιὰ καὶ] ΑἸιοτῇ, εἰθισμένα τας 

12. ὦ Καμβύση] ΑἸτοτῖ. ὦ τσαῖ Καρ- 
βύση. ἀεϊπάς. διαδόντων 7 ὰπτ, (ΘΙ. 

τηαὶς 1 ητπᾶ ὅσον ἐμοὶ ἀφάϊι. 
Ταναοξάρη)] Οτεῆαβ Τανυοξάρκην το- 

τηϊΪηΔ 95 δεσσόπην Βακτρίων καὶ πῆς 

χώρας καὶ Χοραμνίων καὶ Ἰταρϑίων καὶ 
Καρμανίων ἔα}Πὸ πᾶτγαῖ ; Ηετοάοιεις 
εἰ Αγποῖοϊεβ ϑπγεγάϊπη, ΖΕ ΟΠ ]ὰ5 
Μεζάϊπη νεὶ Ματζγάϊπ, πη. Μετ- 
δῖὶπι Ὠου ηΔΐ, 

φρίσων) ΤΑθεγ ῬΏΠ]εὶ. Βοά]. σε], 
ΑἸτοτέ, τρίτον. 

12. ἔσει) [τὰ ἐχ ΑἸτοτῇ. {το Γοτρῆ 
ῬΙῸ ἔσῃ: εχ εοάεῃι εἰ Αὐρυΐδπο σε 
Ροίξ δυσκαταπρακτοτέρων Ἰπίεγα!. ἀς- 
ἰη46 «τρὸς τὰ ἐμὰ τάεταῃ [ΠὈεὲγ Ὠδθεί. 

Ἐπαιδεύϑην 10 

ων 
υ 
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Ν ἐν ἢ ὑπὸ 4 “ ἴρῳ 7ὔ ΐ  ἀ 

καὶ τὸ ἐπιβουλεύεσθαι, ταῦτω τῷ βασιλεύοντι ἀνάγκη 
“ “ ο «ἉὯδ 4 Ὧν. 3 7 

σοῦ μᾶλλον συμπαρομωρτεῖν. ὦ, σάφ᾽ ἴσϑι, τῷ εὐφραί- 
ὉΝ » ΄ 4 λ 5... 

18 νεσίγωι τοολλὰς ἀσχολίας πώρεχει. Οἶσθα μὲν ουν 
ΝῪ των, ἘΞ ,, “ 5 7 δι Ὁ σι, ἣν 

καὶ σὺ, ὦ Καμβύσῃ, ὅτι οὐ τόδε τὸ χρυσοῦν σκήπτρον τὸ 
Ὡς ῪἌκ.Ον 3 ΕῚ ΕῚ [τ 7 

τὴν βασιλείαν διωσῶζόν ἐστιν, ὠλλ᾽ οἱ τιστοὶ Φίλοι 
"Ὁ" οι “8: κι ᾽ “ον 

σκήπτρον βασιλεῦσιν ἀληθέστατον καὶ ὠσζωλεστατον. 
Ἷ ἊΞ λ Ν 7 7 ΟῚ ΄ ἴορὰ 

Πιστοὺς δὲ μὴ νόμιζε φύσει φύεσϑιι ἀνθρώπους" (πᾶσι 
ἊΝ ὃν « 3 τ, « 5) Ἂ 

γὰρ ἂν οἱ αὐτοὶ ταιστοὶ ζαΐνοιντο, ὥσπερ καὶ τώλλω τῷ 
΄ "»“ Ἂν - ρος δε 5 Ν ΄ς Ἂς 

πεφυκότω πῶσι τὼ αὐτὼ ζϑαίνετωι) ἀλλὰ τοὺς πιστοὺς 
7 »ο] - « »»" ς- Ν »΄οὦοἫὋὯ Σ Ὺο Σ» 

τίϑεσθωι δὲ! ἕκώστον ἑαυτῷ" ἡ δὲ κτῆσις αὐτῶν ἐστιν 
3 » Ἂς -“" 5 " ΣΦ " δὴν “" ΕΙ 2 

οὐδωμῶς συν τὴ βίω, ὠλλὰ μῶλλον σὺν τὴ ευεργεσίιο. 
5 5 7 ἩΞ ᾽ τχ 

14 Εἰ οὖν καὶ ὡλλους τινὰς πειρώση συμφυλωκῶς τῆς βα- 
7 -“ 7 Ζ “7 ὅν. «᾽ν ον πλῷ 

σιλείως τοοιέισίλωι, μηδωμόϑεν ταρότερον ὥρχου, ἡ ἀπὸ 
ΟΜ 7 -“ 7] "7 8 

τοῦ ὁμόθεν γενομένου. Καὶ πολῖταί τοι ἄνϑρωποι ἀλ- 
“" Ε τ Ν ͵ 3 ΄ ε δὲ Γι. 

λοδωπῶν οἰκειότεροι, κωὶ σύσσιτοι ὡποσκήνων. οἱ δὲ ὥπὸ 
»“ Ε Ψ ἊΣ , εἰ ἱχό δΠν ἀν ΝΥΝ 

του ὠὑτου σπεέρμνωτος ᾧυντες, καὶ ὑπὸ τῆς αὐτῆς μῆτρος 
΄ Ἂς 5 "»" ».»" " 3 ΄ -“" ΚΝ 

τραφέντες, καὶ ἐν τῇ αὐτῇ οἰκίω αὐξηϑέντεξ, καὶ ὑπὸ 
ο .» “ν Ζ ; ΄, ." Ν ΄ 

τῶν αὐτῶν γονέων ἀγωπώμενοι, καὶ τὴν αὐτὴν μητέρω 

᾿ Ι 

ἢ ἢ" Ὶ 

Ι 

Π} ἱ 
Ϊ 1} 
ἢ" Ι Ϊ 

ΠΠ |} 

᾿ ᾿ 
" ! Ϊ Ι 

] 

ἢ" 
"ἢ 

Ἷ ̓ 
᾿ " 

ἢ} 
Ἰ 

σοῦ μᾶλλον] Ὠϊξῖαπιὶ ρτὸ μᾶλλον ἢ 
σοὶ (αἰρεξζατα. πιοτὸ ΝΥ εἰ κΚίο, ααὶ 
σοῦ ἀεοϊεπάμππη σεηίεθαϊ : αὖ 'ῃ Δα- 
ἀεπάϊβ σοπηραταδαΐϊ ᾿Ἰοσα ΠΊ ΔΠαθαίεος 
11 ΒΥ 2: 

συμπιαρομαρτεῖν] ΔΑἸτοτῖ. συμσίαρο- 
μαωρτώνειν ῥτερίετί, ἀθίποορβ ὦ, σάφ᾽ 
" 

σῷ εὐφραΐνεσϑα)] δος οπιϊτιαηὶ 
Εάα. ἐχ |ιῦτὶ5 Βτγοάθι ἵπίεγαϊς δ816- 
Ρμαμα5. ἴη ᾿ἰῦτο ἀὲ [οεάδηι. τα- 
ΡΕΌὈ]. χὶϊ. 1. οἷ ὡς μηδεμία ἀσχολία 
ἢ αὐτοῖς τῶν τοολεμικῶν ἐπιμελεῖσαωι. 
Βϑαρτα ν|}}. 1,13. ὅτι ἀσχολίων σπαρί- 
ξοι τῆς τῶν ὅλων σωτηρίας ἐπιμελεῖσδαι, 

αὰδὲ ἄσο ἰοοα ταὶ σαίαμα 4 α1{| ἂτγ- 
τίου! ἐαοϊα πε Τα ραέϊατη. ἔοςα εηὶπὶ 
Μεπιοζαῦ. ἰ. 3», 11. τυολλὴν ἀσχολίαν 
ἔχειν τοῦ ἐπιμελεῖσναί σινος καλοῦ κἀ- 
γαϑοῦ, δ΄ῖ1πε ἀτίσαϊο οἱ βαάεπι ἀϊξὶϊο 
τη (οοπουηΐοο ἵν. 3. εἴ νὶ. 9. 

τοαρέχε!}) απίϊπα, Ουε]ῇ. εἰ Αυ- 
Βα. τναρέχειν. 

13. Οἶσθα) Εἰχ νεγτῆοηε Οδδτγ. εἰ 

Τ᾿ Εοπο ΙΝ} πιᾶῖρο ΒιΘΡἢ. 'σϑι ν᾽ ἀεί. 
γε 16. 

σκῆπτρον] Ἰ)είποερβ ϑίοθθυβ νεὺ- 
Ὀυτῃ ἐσσὶ ΟΟἸΪοσᾶΐ : ὅτι οὐδὲ σὸ χρ. 
σκήπαρόν ἐστι ΑἸτοτῇ, ροβδθα τσολλοὶὲ 
φίλοι ἘΜά. ρτ. ῬΠΠ εἰ. (ὐπο}, 

Πιστοὺς}] διοῦθου5 καὶ ἀσφαλεστά- " 
σους δάαϊῖ : ἀεῖϊπάς φύσει, οτηϊττὰπξ 
Δαητίηα, Βοά]. σοὶ, εἰ ΑἸιτοτγῇ. σοηλ- 
ρΡᾶταῖο τἄπη ἰοσο ν. 1, 23. υδὶ εἷὲ 
φύσει τσεφυκέναι, ἀξφίεπάϊ!ε Ζειαηε. ἀν- 
ϑοώσους φύεσθαι υε!. 

τἄλλα τὰ] αυε!ῇ. εἰ Αὐρυῇ. σὰ 
οὐλϊττῖς : [4 68 φαίνεται εἢ ἴῃ 8ῖο- 
Ὀεο, ᾿ἰῦγο ΡὨιϊεὶ. δῆ]. Βτυ]. 1κ6- 
οηο]. Ιάηας νυϊραῖο φαίνεσϑα, Ἰᾶγὴ 
ΟῚ ρῥγθοίας οαπὶ Βτοάθοο Μυτγα- 
ἴι5. 

σοὺς τυιστοὺς.) Ἐκ ϑίοῦδξθο στοὺς μὲν 
τοισπτοὺς ἀξάϊι Ζεαπο. ἀεϊπαᾶς ἡ δὲ κτῆ- 
σις ἔστιν αὐτῶν ΑἸτοτί. 

14. συμφύλακας τῆς} ΔΙτοτῖ. τῆς 
βασ. συμῷ. ἀεῖὶπάςε καὶ σῶν αὐτῶν γε- 
νέων οτηϊἶο ὑπὸ Ταπεῖπα εἴ Οσε], 
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ν .Ὲ ἈΝ ΄ ν 7 “ » ω 

δου τὸν αὑτον πατέρω προσωγορεύοντες, πῶς οὐ πῶντῶων 
ὍΝ ᾽ ΄ Ν ἰε ἃ ς ς 7ὕ 3 Ἂ- 

οὗτοι οἰκειότωτοι ; Μὴ οὖν, ὦ οἱ Θεοὶ ὑφήγηντωι ὠγωθὼ 15 
» 5» Ἃ "“ ᾽ “ ἣ ἣν ,, 

εἰς οἰκειοτήτω τοῖς ἀδελφοῖς, ματωίὼ πότε ποιησῆτε, 
Η ΤῊ “ ΣΝ Β »“» 27) ρον 

ἀλλ᾽ ἐπὶ ταῦτω εὐθὺς οἰκοδομεῖτε ἄλλω Φιλικὼ ἔργα" 
᾿ - 3. ἃν 3 Ὰ ᾿ “, 9) « ς ὧ, 

καὶ οὑτὼς ὅει ἀνυπέρίβλητος φΦ λλοὶς ἔστῶϊ ἡ υμετερῶ 
Υ 

Φιλία. 
." 527 ᾽ ΄ ᾽ τ ἢ ΕῚ 

γῶαρ ἄλλῳ ἀδελφὸς, μεέγως ὧν, οὕτω καλὸν, ὡς ἀδὲελ- 

Ἕ αὐτοῦ τοι κήδεται ὁ προνοῶν ἀδελφοῦ" τίνι 

φῳ; τίς δὲ͵ ἄλλος τιμήσετωι δὴ ἄνδρω μέγα δυνάμενον 

οὕτως, ὡς ἀδελφός ; τίνα δὲ φΦοβήσεταί τις ἀδικεῖν, 

ὠδελφοῦ μεγάλου ὄντος, οὕτως, ὡς τὸν ἀδελῷόν ; Μήτε 16 

οὖν ϑᾶττον μηδείς σου τούτω ὑπακουέτω, μήτε προϑυμό- 

τερον παρέστω. οὐδενὶ γὰρ οἰκειότερω τὼ τούτου οὔτε 

τἀγαθὰ οὔτε τὼ δεινὼ ἡ σοί. Ἔννόει δὲ καὶ τάδε, τίνι 

χαρισάμενος ἐλπίσαις ἂν μειζόνων τυχεῖν, ἢ τούτω : τίνι 

δ᾽ ἂν βοηθήσας ἰσχυρότερον σύμμαχον ἀντιλάβοις ; 

τίνω δ᾽ αἴσχιον μὴ φιλεῖν, ἡ τὸν ἀδελφόν ; τίνω δὲ ἁπάν- 

των κάλλιον προτιμῶν, ἢ τὸν ἀδελῷόν ; Μόνου τοι, ὦ 

Καμβύσὴη, ἰτῥώτεύοντος ἀδελῷου παρ ἀδελῴῷῷ, οὐδὲ 

᾿Αλλὰ “ἰν 17 

Θεῶν σαίμνν. ὥ παῖδες, τέμϑτε ὠλλήλους, εἰ «τί καὶ 

φϑόνος παρὸ τῶν ἄλλων τὴ ἐν τρηρε 

τοῦ ἐμοὶ χωρίζεσθαι μέλει ὑμῖν" οὐ γὰρ δήπου τοῦτό γε 

Ε5. σοῖς ἀδελφοῖς) Ατιϊσαϊαπὶ εχ 
ΑἸιογῆπο ᾿ἰῦγο δήα!άϊ : Γεξᾳααθ5 ἄλ- 
λοὶς ρῖὸ ἀλλήλοις ἀδάϊ εσυα πάδ 516- 
ῬΏδηΙ Εάϊεο, δἢξητιθητα ΠΌτο ΑἸἰτοτγ- 
ἔπο. (ειεγαπιὶ πὰης τοῖα πὶ ἰοΟὰ ΠῚ 
ἐδ ἔγαΐθγῃηϊι «ἀπηογὶβ νἱ δὰ ᾿πιρεηϊ ΠῚ 
[ἐγναηάατα νοϊαπὶ νἱτὶ ἀοέϊι ἃ 5811ὰ- 
ἄϊο Β. 1. ο. το. Ἰπλ! το π 8 ἐχργα πὶ 
εξ, 

τό. μηδείς σου] Αὦ Ὑδηδοχᾶγογη 
οτγδι!οποῖα εἴ οουϊος ἱπτεηάϊς πὶς Ογ- 
ΤᾺ. Ἂ 

οὔτε τἀγαθὰ οὔτε τὰ δεινὰ} Ττὰ οἰπὶ 
Θιοῦδοο εἰ ᾿ἰΌτο ΑἸτογῆηο Ζεαπε ρτὸ 
οὔτε ἀγαθὰ οὔσε δεινά. 

Ἔννόει δὲ καὶ] Τυπτίηᾶ εἰ ΟΕ, ἐν- 
γοεῖσε καί, ἀεῖϊπάε τυγχάνειν ΒΙΟὈεΡας, 

σίνα δὲ ἁπάντων .--- ἀδελφόν] Ηθο 
ἈΠεοε λει. Ὁ 

Μόνου το Βυάεηῇβ θεν μόνον. {68- 
ΘαΘυ ἢ τορωτεύοντος Ἔχ ϑιοῦθοο εἴ το 

ΑἸτογῆπο τεοερὶ : ἀεί πάβ σσαρ᾽ ἄλλων 
ΒιΟΌΘρΙ 5. ᾿ 

ἀφικνεῖται] δ1οὔθοὶ ἐφικνεῖσαι τεσδρὶξ 
οὐπὶ Οδἤαεαϊ;οης τοποηῇθ Βάϊο, 
ΗἩυἱοπιηίοηϊαηα εἰ ΝΥ εἰΠζιδη8, 

17. ὦ παῖδες) [τὰ ουπὶ 1 γῖ5 Βτο- 
ἀδὶ εὐ ΑἸτογῆπο Ζειπθ. ψυϊρο ὦ 
ἀδεῇ, 

σοῦ ἐμοὶ] ΤΑΌεΥ ΡΏ1ΕΙ. Ουεϊῇ, ἃ 
Ρτπιᾶ πηᾶηὰ ει Δυραῇῆ. σότε μοι. 

δήπου τοῦτό γε] ΑἸτοτ. δήπου γε τοῦ- 
σο σαφῶ;:---ἶτι ἐγὼ ἔσομαι, 

΄ 
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σαφῶς δοκεῖτε εἰδέναι, ὡς οὐδὲν εἰμὶ ἐγὼ ἔτι, ἐπειδῶν 

τοῦ ἀνθρωπίνου βίου τελευτήσω" οὐδὲ γὼρ νῦν τοι τήν γ᾽ 
υνῶΝ ᾿ἣ « -“ δι. γ δ δ τι 77 8ι. δὰ 

ἐμήν ψυχὴν εωρῶτε, ἀλλ, οἷς ἑεπρώττετο, τούτοις ὠυτήν 

ι8ὡς οὐσῶν κατεφωρᾶτε. Τὰς δὲ τῶν ἄδικω παϑόντων 
ἘΝ Ὑ ψ τῇ Χ 7 -Ψ 

ψυχὰς οὑπὼ κατενοήσωτε, οἰους μεν φόβους τοις μίωι- 
΄ 2 ΤΑ -“ Χ ᾿ “ 3 ἡ 

φόνοις ἐμβάλλουσιν; οἵους δὲ πωλωμνωίους τοῖς ἀνοσίοις 
ΕἸ ΄ -“Μ ᾿ »ἤ -- Ν ΄ 

ἐπιπέμπουσι; Τοῖς δὲ φϑιμένοις τὰς τιμὰς διωμένειν 
3) δ -»“» 3 Ν 5, ον ς 7 3 
ἔτι ὧν δοκέτε, εἰ μηδενὸς ὠύτων οἱ ψυχαὶ κύριοι ἡσαν ; 

27 93} Ὧν "»οἍἍ ΕῚ Ἁ »“Ὃ ,λ » ᾿ ε 

10 Ουτο ἐγῶγε, ὦ παῖδες, οὐδὲ τοῦτο πώποτε ἐπείσϑην, ὡς 
« κυ χα, Ἀν λον ΜΝ [Ὶ “" ), ἢ ἐν κεν δὲ 
ή ψυχὴ, ἐὼς μὲν ὧν ἐν ὥνητῳ σώματι ἡ, ζῆ ὑτῶν Ὅὲ 

[ 5 ἴω ΄ ς τὰ ἮΝ « κ᾿ δννν 

τούτου ὡπολλωγη»; τέθνηκεν. θρω γῶρ, ὁτέ καὶ τῷ 
Ἂς 2 . Δ 2 2 »" 7 τὸ ς Ἔ Ἂς 

ϑινητὼ σωμώτω, ὁσὸν ὧν ἐν αὑτοῖς χρόνον ἤ ἤ ψυχὴ, 
"»-Β ΄ 9 ΄ .“ 327 3) « Ν 

20 ζῶντα παρεχέτω. Οὐδέ γε ὅπως φῷρων ἐστῶι ἤ ψυχὴ, 
3 Ἂς -“ 7, τς ῷ ; » ἊΛΧ » 

᾿ἐπειδὼν τοῦ οζρονος σώματος δίχω γέενήτῶι, οὐδὲ τοῦτο 
»ῃ τ 3. ἂζ 27) ν ε “ἅμ, ΕἸ 

πέπεισμαι" ἀλλ᾽ ὅταν ὥκρατος καὶ καϑαρὸς ὁ νοῦς ἐκ-- 

οὐδὲ γὰρ] ΑἸτοτῖ. γὼρ οταϊτς. 1,0- 
οὐ ΟἸσετο ἀξ ϑεπδέϊωτα ᾿ἴτὰ νεγῖζ 
ΟΔΡ. 22. ποΐτ6 αγῤίίγαγὶ, ἃ γπ1}1 σαν - 
γηΐ Κ{1, πιὸ, οἰ ὁ “οὐῖϊς ἀἰἠσεβἝένο, 
πεγμαηη αὶ περέ μη ζογ 6. 7166 δηιγη αἰτμ7ι 
ἐγ αῦ “οὐδ (οι, ἀριῖηῖεηη ταθγη σἹάεὐα- 
ἠϊ 2 {μὰ ἐμῆη οἰ τη ἦοσ σογρογε δὴ 1ϊς 
γεόμδ, φμας σεγεύα, 17ηι1ε]σεδα!ῖς. 
Βωπαάοηι ἸρΙΥμΥ ἐδ ογεάτοΐε, ἐπα 
ημφἰ μη υἹάοὐτης. 

18. ἔσι ἂν δοκεῖσε) ΑἸιοτῇ, ὅτι τῶν 
δοκεῖτε. Μαάτρο ϑῖερῃ. δοκοίητε τοΐοτι. 
Οίςετο 1. α. νεγῖς φρο: Νεο σέτο οἷα - 
γΟΥ̓7Ὸ ὈΣΤΟΥ͂ ῥο ὲ ἡπΟΥ 67 ἤοποῦες ῥὲγ- 
»μαπεγεπί, ΑΛ πλλτΐ ἐονμῦη Τρ ον Μ71 ατιῖγρῖ 
εἴξοεγεη γμο ἰμέϊες πηοπογα μ1 16- 
πεγεῦημς. ΨΜεταπὶ ΟΠ) Ρῥτίογα πὶ [86 Π- 
το πα πὶ ΟΠ ἢ ΠΠ}Ἐἰ, ΓΕ Ὀατατ αξ ν] Πῇ 
ἀτρασαδητὶ ΟἸσετο ἱπίτ ηρεγεῖ τη υἴδη- 
ἄο. (οπἤϊιυτη Ογτὶ εἴ Ἐγ ΟΠ 5. ΟΠῚ- 
ηἰς 'ἴπ δὸ νετίαϊασ νὶβ, αὐ Π|115. τανε- 
τεπιᾶπὶ ετρὰ τηδπιοτίαπη τηοτγίαὶ 
[τὴ σοπηπιεπάει, ἀπέϊο ἀγραπηεηΐο 
Ἔχ παίυγα Δ ηΙ1ΠῚῚ ΡΟΙῈ πιοτίε πη εἰ τὴ 
ΡΕΓΠΊΔΏΘΩΓ5 Π6 0 Οαπὶ νῖῖα ν᾽γεβ οα- 
ταῖς δάδο γαγὰ πὶ ἢ πη τὰ Γῇ Πε- 
σεαγιοσασηααθ ἀδροπεης8. Ἀεέξϊε 
(ὐαπλειατὶαβ : Νηρ αμείεηι αγῤτγα- 

γηῖηὶ ῥεγηιαηεγε ῥοϊμὴ δ λονονες, φξ 
λαῤεηίμν ἡπογέμῖς, Αἰ πμδέμς γεὶ ῥοϊομας 
)έγιος ἀπῖρηος ἱἰίογμηι ει ὃ Νείοϊο 
Ἰρίτατγ, φαϊά ἰρεέϊανετις ΨΥ Κα, τὴε- 
᾿ὰ95 Ὦθος ουπὶ δηϊεσεάδητ θα Ἰυπέϊα 
ἔοτε οεηίομς, ἢ τιμὰς ῥτὸ τιμωρίας οἂ-ἢ 

Ῥδτθ ἰἰσετγεῖ. 
19. Οὔτοι ἔγωγε] ΑἸτοτῇ, οὕτως ἔγω- 

γὲν ἀεϊηάε ὁ δέ γε ὅπως ἄφρων εἰς. 
Οἴσεγο ἢθοο νεγῖϊτ. Μτλὶ φμιάεηι τές 
φηανη ῥενμμαάεγι ῥογμι!, αριῖῦηος, αἸ71 171" 
σογῥογίόμς εἤεηί γηογίαἰϊόμς, αἴσεγε, 
ΔΩ ἐκΊ [671 ἐπ 115, οὕπογὶ : πθ6 ΨΕΥΟ 
71 ΩΡ 2 ἐ{76 τη Πρ θη δῦ, οἸμ1 δ 
ἐγ βῥιεηεϊ σογρογε ἐυαβ ει, Με οἰέηη οὔ 
ααηηχήϊοης σοΥῥογῖς ἐιδεγαίμδ, ῥηγμς οἵ 
ἐηίσρεν ἐς σωρὶ ει, Ἱμτη ε76 {αῤϊφη- 
ἐδ. ΔΙφμε εὐϊαηη οτμηηι ἤογ17115 τα τεγά 
γπογίε αἰϊοίυτμν, “σα ον αγ μη ΥΟΥΜΤΡ 
εν ῥισμμηι εΠ, σμο φάει ἀϊεάαηί : 
σόρμπέ ἐπ εἰΐμο ογπηῖα, πρᾶς ογία 
μη: απίρις αμίϑηι (οὐμς πέσ ορη αάοεος 
γιδσ οἱ) αἰ ξεά1!, ἀρῥαγεί. 

20. ἄκρατος καὶ καϑαρὸς) δ ]οΚε- 
ΠπΔΕΥ δὰ Ἐαυτρί ἀϊς ΗἸΡροὶϊγῖ. ρΡ. 283. 
Ὁ. ἀκήρατος εΣ Οἰςετοπὶβ νεγῆοης 
οοτγίρεῦθδῖ. 
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4 7 Ν ͵ 5 εν .Ν {τ 
κριΘη, τότε κοιὶ Φρονιμώτατον εἰκὸς αὐτὸν ενώ. δΔιω- 

΄ Ν .» Ρ [μ Ἂ Ἃ “ 3 Ψ Ν 

λυομένου δὲ ἀνθρώπου, δηλώ ἐστιν ἕκωστω ἀπιόντω σρος 
Ν ἣν Ψ ον ,"» » «“ Χ τι 32) 

τὸ ὁμοῷυλον, πλὴν τῆς ψυχῆς" αὕτη δὲ μόνη οὐτε πωρ-- 
οὶ ὕ) ᾽ "- δἰ οὐρὰ ἃ 3 ͵ Ν 9, “ 

ουσῶ οὐτε ὠπίουσὼ ορωται. Εννοησωτε δὲ, εῷη, οτι 2} 
Ρ 7 ἣ ἡ δ. 3 7 7 “ΝΑ ὦ «“ Ἧ 
εγγύτερον μὲν τω ἀνθρωπίνῳ ϑανώτω οὐδὲν ἐστιν ὕπνου 
« Χ δ «5 ἈΝ Ν ͵, ͵, γι 7 

ἤ δὲ τοῦ ἀνϑ)ρώπου ψυχὴ τότε δήπου ϑειοτώτη κωτωα:-: 
Ξἢ 7 “Ἢ ξ “Ν ἕ, . ἢ « 

γέτωϊ, καὶ τότε τί τῶν μελλόντων προορῶ. τότε γὰρ, ὡς 
9] 7 2 “" 3 λ ἘΡ “ἢ 3) 

εοίκε, μώλιστῶ ἐλευϑεροῦται. Εν μὲν οὖν οὑτὼς ἔχε! 25 
»““ - Σ» Ν 5 ς δ. 7 Ν 

ταυτῶ, ὥσπερ εἐὝω οιομῶι, καὶ ἡ ψυχὴ κωτωλείστει τὸ 
“» Ν ψὉ Ἃς Ν 7 - ἈΝ 9 ἐν 

σωμώ, καὶ τὴν ἐμὴν ψυχὴν κατα δούμενοι ποιεῖτε, ἃ ἐγὼ 
.΄ ᾿ 3 Χ δ: “ 5 Ἂς ΞΆ ς Δ. ""ν 

θεομνο " εἰ δὲ μῆ οὑτως, ὠὡλλὼ μενουσῶ ἢ ψυχὴ εν τῶ 
ν᾿ Π Ε Ὶ᾿ 7 ͵ἿΝ: ἢ. 

σωμῶωτι συνωποϑνήσκει, ἀλλὼ 9 εούς Ὑε τοὺς Φει οντῶς, 
Ν ͵ ΄ ἊΝ Ν ὦ ν ν ζῷ 7 

κοὶ σσωντῶ δυναμένους, οἱ καὶ τήνδε τὴν τῶν ὅλων τάξιν 
΄ ΟῚ “Ὅ“ 3 ͵ 5 Α 

συνέχουσιν ἀτριβη καὶ ὠγήρωτον καὶ ἀνωμώρτητον, καὶ 
εν ἃ, ῃ' υΊ 3 “Ἄ ͵, γα 

ὑπὸ κώλλους καὶ μεγέϑους ἀδιήγητον, τούτους Φοβούμε- 
͵΄ ΕἸ Ν᾿" ᾿ν » ᾿ ω, Ψ' 

γο!, μῆ ποι ἀσείβες μήδεν, μηδὲ ὠνόσίον μῆτε ποιήσητε 
΄ Ἂ Ὗ 2: Ἂς ᾽ κά 

μῆτε βουλεύσητε. Μετὼ μέντοι Θεοὺς καὶ ὠνζ)ρώπων 23 
Ἂς - νἱὰ ; ὯΝ: 7 τὰ »ϑνδν»" 3 νὰ 2 

τὸ πῶν γένος, τὸ ἀεὶ ἐπι γνόμενον, αἰδέισιϑ ε" οὐ γὰρ εν 
7 ς “ « ἊΣ 5 ὌΝ 3 ἈΠ 15 ἊΝ “ 

σκότῳ υμῶς οι 9 εοὶ οὐστοκρύπτοντωι, ὡλλ εμᾷῷανη πώσιν 

φρονιμώτατον) ΑἸτοτῖ. φρονιμώτερον σήνδε τὴν σῶν ὅλων] Ηος οτάϊπα 
αὐπὸν εἰκὸς εἶναι. σοαπὶ Οαεϊῇ, εἰ Αὐυραΐᾶπο Ζευης. 

21. ἐννσήσωτε! Τιεοποϊανι 8 ἐνοήσατε ΜΨυΪϊβο εταὶ σὴν τῶν ὅλων τάξιν τήνδε, 
ΟἸσεγοηίαπο τἱάεῖῖς Ἰηἀαξὲα5 σοττῖραε-ὀ ὀ ΑἸτοτῇ, σήνδε ΟΠ, 
Ὀᾶι. [τ νεῖοὸ ΟἸἴσοεγο : ὠαηι σδνοὸ ὉἹ- συνέχουσιν] Βυάδεπῆς εἰ ΑἸτοεῖ, 06 Γ 
εἶειῖς, πἰλι} εἴ μπου Ἰαηὶ βημίὶσ φμα συγκρατοῦσιν. ἀδοϊηάδ νυ]ξδίατη δηΐοᾶ 
[ρππμη, Ἄἠχμῖ (ἰονηη θη Ἢ αλπὶ ἀκριβῆ καὶ ἀκήρατον εχ Βαάπεπῇ (εἴ 

γηακίηε ἀφοίαγαπί αἀϊυϊηαίοι μμαπ. ΑἸτοτί) {Ὀτὸ  οοτταχῖὶς ᾿δοηο]ανὶὶ 
γηεἑία Ε711)71, δἰεηι το οἰ ἐϊόογι (μη, φοβτθοηα Ἐάϊτο, σοπηραταῖο Ἰἰοοο 
βέίμνα ῥγορίοιμηί. ἔκ φμὸ τηϊεἰϊρι- Μετηοτδῦ. ἵν. 3,13. ὁ σὸν ὅλον κόσμον 
ἐμ, φμαίος γμίωγι πὶ, σμηὶ {6 ῥίαπε 
σοΥῥοΥις οἹηοιὶς γείαχανενη,. 

τῷ ἀνθρωπίνῳ) ΑἸτογῖ. σῶν ἀνϑρώ- 
σων---καὶ σότε τὶ καὶ τῶν μελλόντων. 

22. ἡ ψυχὴ ἐν τῷ] ΑἸτοτῇ, ἐν σῷ σώ- 
μασι ἡ Ψυχή. ΟἸσεῖο νεχῖς Ὦθρο: 
Ωμαγε Α' λας τα {μπὶ, Μὲ γῖθ σοἰτοί 
{1 ἰεμτη: μη μτια εἰ τη] Υ 1Πγ125. ΑΙ 17,114 5 
“71 ΠΟΥῤοΥε, ὑος 1767 αἶεος Ὁ6ΥΦ71165. 
ΦΜ λαπο ογηηθῖη ῥμίογτ 1767: ἐμ67ι {147 
οἱ γέριεη, 716 ,ΠΟΥ ἸΑ71 210}}1 ῥῖο τπυ]οία- 
“εφίς [Ὡγυαδις, 

συντάσσων τε καὶ συνέχων----κωὶ ἀεὶ μὲν 
χοωμένοις ἀτριβῆ τε καὶ ὑγιῶ καὶ ἀγή- 
θώτον τσαρέχων. Ἐκτίαπι ῬΟ]]ῈΧ 1. 14. 
ἀγήρατον τάξιν εχ Ὦ. 1. Ἰαιάαν!, αὶ 
ἃπῖα ΒυΠ ΚΘΗ σοτγαξλομετη δόξαν 
νυ]ραθαῖυτ, 

κάλλους) Βυάεπῇβ εἰ ΑἸτοτῖ, Εἰ εσ 
τάχους ἀδῃῖ. 

μή ποι] 1ἰὰ σατῃ ΡΏΙ11εὶ. σε], εἰ 
Αὐυρυῆαπο Ζεῦπε ρῖὸ μήτε νι]ρᾶ- 
εἰ. 

22, ἀποκρύπασονσα.)] Νεαϊα γεγθὶ 



ὁ 
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δι 9.Ν ἴω Ν απ φον 9) ΤῸΝ δ: ἋἙ Ἕ 
ἀνάγκη ἀεὶ ζῆν τὰ ὑμέτεροι ἔργα" ἃ ἥν μὲν κωϑαρῶὰ 

Ἂς 57 Ὧν 3 7 νὴ ᾿ς ε “, δ -“μ 

καὶ ἔξω τῶν ὠδίκων ᾧαίνηται, δυνατοὺς ὑμῶς εν πᾶσιν 

ὠνϑρώποις ἀνωδείξει" εἰ δὲ εἰς ἀλλήλους ἀδικόν τι Φοο- 

γήσετε, ἐκ πάντων τῶν ὠνζδρώπων τὸ ἀξιόπιστοι εἶνωι 
5 »" :Νδκ ὮΝ 5 , ἣν 7 - ὠποβαωλεῖτε. Οὐδεὶς γὰρ ἀν ἔτι πιστεῦσωι δύναιτο 

Ἐπλιδ 5, 5 Ε 7 - 5πΝὰ 3 ͵7ὕ Ν Χ 

υμίν, οὐδ᾽ εἰ πάνυ προϑυμοῖτο, ἰδὼν οἰδικούμενον τὸν μώ- 
δ " ἡ Ἃ δ Σ ας “ ς »“ 

24 λίιστῶ φιλίω προσηκοντώ. Ἐ᾿ μὲν ουν ἐγω υμῶς ἐκῶνως 
ΨῈ ἢ ὌΝ Ἂς Ν ΕἸ 7, ς Ε Ν Ν ἊΝ 

διδάσκω, οἰους χρή προς ο»λλήλους εἰγῶ!" εἰ δὲ μή: και 
΄“»μ" Ψ .«“ εἶ 3 

παρὼ τῶν προγεγενήμένων μανϑάνετε" αὐτή Ὑώῶρ ρίστη 

διδωσκωλίω. Οἱ μὲν γὰρ πολλοὶ διωγεγένηντωι φίλοι 
Ν -Ὁ 7 Ε 5 "»“ ἣ ΖΛ 

μεν γονεῖς πωισὶ, φιλοι δὲ ὠδελφοὶ ὠδελῷοὶς" δὴ δέ τινες 
ἥ τ τοδι ͵ 3 ΄, ΕΣ « ΄ ἃ τ 

τούτων Κκῳι ενώντιον ὡλλήλους ἔπρωξζαν" οποτεέροις ὧν οὖν 
᾽ Ι Ν ἃ ΄ 7 “»“, Ν ς 

αἰσϑάνησϑε τὰ πραχϑέντω συνενεγκόντω, ταυτῷ δὴ αἱ- 
7 5 ἄρ ον δ νά χον 

“δ ρούμενοι, ὀρϑδως ἂν βουλεύοισϑε. Καὶ τούτων μὲν ἴσως 
37 ε ΓΤ "»“" “" “μ᾿, . ς ν, 

ἤδη ὥλις. Τὸ δὲ, ἐμὸν σῶμα, ὦ παῖδες, ὅτων τελευτή- 
5 χω -“ ͵΄ - 5 δ᾽ ρων 

σω, μήτε εν χρυσῳ ϑητε μῆτε εν ὠργύρω μηδὲ εν ὥλλῳ 
Ν 3 ἊΝ -“" Ὥς ἐς οἵ " 7 Ζ Ν ψ' 

μηδενὶ, φλλῶ τὴ γῆ ὡς τὠχίστω ὠπόδοτε. Τί γῶρ τού- 

του μακαριώτερον, τοῦ γἢ μιχϑῆναι, ἢ πάντω μὲν τῷ 
Ν᾽ 5» 7 ΄ Ἀ 

καλὰ, πάντω δὲ τὠγαϑὰ φύει τε καὶ τρέφει; Ἐγὼ 
2 ᾽ "-Ὃ» « τς 37) 

καὶ ἄλλως φιλάνθρωπος ἐγενόμην, καὶ γὺν ἡδέως ἄν μοι 

24. ἀπόδοτε] Οἴσετο ἄἀὲ Τιαρὶθαβ 1". ἐογηηὰ ἀρ] 1σεῖ : ἀα γα ΠΊ Εἰ ΠῈΔ ἴπ ῥτο- 
22. αο »πι|λὶ φωϊάετι απήϊφιι ξέρετη {6- Ταϊοα οτατοηα ζῆν τὰ ὑμέτερα ἔργα. 

ἤν μὲν] Οὐε]ξ, εἰ μέν. Τξααξης τῶν 
ὠδίχων εἴς ῥτὸ ἀδικίας ροῆταπ). ἀεῖπ.- 
ἦς φρονήσητε Μυπτηἃ, ἀξιόπησσον Δα, 
ΡτΓ. πε, Αὐραῆ. (Οὐτὴ διερῆᾶπο 
ἴδοις ΑἸτοτῇ. 

τσροϑλυμοῖτο) Οαε] ἢ, τσροϑυμεῖτο, ἀε- 
ἰηάε τσάνν φιλίᾳ τοροσήκοντα ΥΩΔΥΡῸ 
ΘΙΘΡἢ. οσαπὶ ΑἸτοιῆπο ᾿ἰῦτο. 

24. ἀδελφοὶ) Ηοσ ποπῆεπ εχ [ἰΌτῸ 
ῬΠΙΕΙΡΏΙ εἰ Βτοάθὶ δά α! αὶ Ζευπε. 

ἐναντίω ἀλλήλους} Ματγρο ϑῖερῆ. ἐν 
αἰτίᾳ ἱπερίατη ποίοϊο ὑπᾶάς ταίεγί, 
ἀεϊπάς ἀλλήλοις ῥτθῖεσγ Τιεοηοϊαν ἃ- 
Πᾶῖη, δνεϊπαπαῖ εἰ εἰ Κιαπαπι 
ἙδΙεοπεῖη οὔ η65 ΠδὈεηΐ. 

ὁποτέροις) ΑἸτοτῖ, ὁποτέρως Οὐτὴ 
τηδυρίης διερῇ. ἀαΐ, ἀεῖπάς ταῦτ᾽ ἄν 
αἱρούμενοι ΑἸτοτῇ, 

λων σόππς 11 πῇς σἱάρίμν, φπο 
αῤμά Χεποῤῥοηίοηη Οὐγγμς μη]: τεα- 
ΑἸἸΥΜΥ ΕΡΙ172 ΤΕΥ σΟΥρμ5, οΕ 116 ἰσσαΐμη 
αο βέμρι φμα οῤογηπέηίο τηα]γῖς οὐάμ- 
εἴεν. ἘΠΞΠῚ͵ΘρΙθυβ. Ῥογίαγατη σαάανοῦ 
τηοτίαϊ ογεύηαγα ποη ἰἰοεδαῖ : ἰρπετα 
ΘηΪΠῚ ἰασγατη ΠαρεὈδηῖ, τεῆς Ηετο- 
ἀοῖο {ἰ|. τό. 4αϊ 1. 140. ἀἄ6 Ῥετῆς 
κασωκηρώσαντες γῇ κρύπτουσι, 400 τε- 

{ρί οἷς 5 Οἴςετο Τυΐοα!. ᾿. 45. Ῥετγίο 
τηοτίαοβ σαγᾷ Οἰγοα τ ο5 οοπάμηϊ, 
υὐ ᾳφυᾶπὶ τηδχίπηε Ρεγπηδηξδηῖ ἀϊὰ- 
ἴὰγηᾶ ΟΟΥροσᾶ. ΟἼΕΙ ΠδΙΓαῖΟ Χ. 1. 
ΧΕεΠοΟΡὨΟηῖεδ ΠῚ σΘοη Βγπηδῖ, 

μακαριώτερον] ἘΔὰ. ρΡγτ. ΟὈΕ] ἢ, μα- 
καριώτασον. ἀεἰηάε ἤ τὸ γῇ μιχϑῆναι 
ΑἸτοτῇ, ἀδε, 
Ἐγὼ καὶ Οαῇα]ο ἐγὼ μὲν καὶ ἀε- 
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»“ »" -»“Ἤ" Η -ω Β ΤᾺ Η͂ Ἀ 

ὑκῷ κοινωνῆσαι τοῦ εὐεργετοῦντος ὠνφρώπους. ᾿Αλλὰ 26 
Ν 37 5») ᾽ “" ᾿ « ἢ .“ 

γὰρ ἤδη, ἔφη, ἐκλίπειν μοι Φαίνετωι ή ψυχὴ, ὁ ενπερ, 

ΕἸ τις οὖν ὑμῶν 
ἽΝ 27 

ῇ ἐμέο τοὐμὸν 

ζῶντος ἔτι τροσιδειν ἐθέλει, τυροσίτω" ὅταν δι, ἐγὼ ἐγ- 

«- 2) ΄-“-- ϑΨ, » 3 

ὡς εοικε, πτωσιν οὐρχετῶν ὠπὸόλείπουσω. 
Ν - ἀῶ ν “Ὁ ᾽ »"“ «“ 

ἥ δεξιᾶς βούλεται τῆς ἐμῆς ὥψωσθαι, 

᾿Ξ . -“ ς κ- “ “δ δὰ Ἂ 9 5» 

καλύψωμαι, οἰτουμῶ! υμῶς, ὦ ὥφισες, μῆσεις ετ ὧν- 
ἐδ 4 ππ ΄“» "57 ᾿ 2 ς -“ τ 

ρώπων τουμοὸν σωμνῶ ἰδέτω, μηδ αὐτοὶ ὑμεῖς. ἹΠ]ερσῶξ 27 
“΄ 7 Ἂς 7 » Ν -- 3 “Ὁ 

μέντοι τσώντως καὶ τοὺς συμμάχους επὶ τὸ μνήμω τοὺυμὸν 
΄-ὖρ ᾿ ΄ ὧδ « 3 Ὁ ς »“ἤ 

΄παρωκώλεῖτε, συνησιϑησομένους ἐμοὶ, ὅτι ἐν τῶ ἀσῴφωλεῖ. 
"σ᾽ » ΒΕ ἃ Ἢ ΝΟ “] ἡ ο Ψ ἊΝ . 

ηθὴ ἔσομωι, ὡς μηδὲν ἂν ἔτι κωκὸν τσωϑ εἶν, μήτε ἥν μετὼ 
ων ν᾿ ω» ΄, Ἂ Ν ») 5 διὰ ΙΝ 

τοῦ Θείου γενωμώῶι, μήτε ἦν μηδὲν ετί ὡ᾿ οπόσοι δὶ ων. 
5) ϑ. 7 5“ ͵ ἜΝ, 1 δὶ ἠδ ᾿ 
ελώωσι, τούτους εὖ ποιήσωντες, ὁπόσῶ ἐπ᾿ ὧν ρὶ ευθωί μόνε 

7 3 " » “3 γι Ὁ 

νομίζεται, ὠποπέμπετε. Καὶ τουτο, ἐφ, μέμνησθέ μου 28 
»" Ἂς . -“ Ἂς Ε Ἂν 

τελευτοῦον" Τοὺς Φίλους εὐεργετοῦντες, καὶ τοὺς ἐχιτροὺς 
7 7 “ὑΨ ᾿ »Ὁ 

δυνήσεσϑε κολάζειν. Καὶ χαίρετε, ω Φίλοι τοῖδες, 
»ν" » Ξ, ς ΕἸ ΕΙ »" 2 

καὶ τὴ μητρὶ ἀπαγγέλλετε ὡς τωρ ἐμοῦ" καὶ πάντες 
ἣ ε ΓῚ ἣν; .« ΕΣ Ψ ͵7 Ζ “᾿ 

δὲ. οἱ πωρόντες καὶ οἱ ὠπόντες ᾧίλοι χαίρετε. Ταυτ᾽, 
» . ,ὔ 7] 

εἰπὼν, καὶ πάντας δεξιωσάμενος, συνεκαλύψατο, καὶ 
.“] ΡῚ 7 

ουτως ετελευτήῆσεν. 

ΟἌΡ' ΥΠΠἰ. 

Ὅ»τι μὲν δὴ καλλίστη καὶ μεγίστη τῶν ἐν τὴ ̓Ασίρ ἡ ἙρΠοξὺς 
ςοτητετηο- 

ἀϊε ; οετῖε ἀεεῆε δ᾽ιηαυϊὰ ἴῃ νυϊραΐᾳ 
ἴδοι! α ̓πῖε! σῖῖς στθος [οἰ η8. δἴο- 
Ὀερι8 εἰ Αὐρυῇδηὰβ Πἰρετ ἐ ἐγὼ δὲ καὶ 
ἄδηι. [ε4 6 ῃ8 εἴα σοῦ εὐεργετοῦντος 

ἀνθρώσους τοὶ! ΠΙΠ15 ἴεπῸ 6 εἴ πὰ- 
ἀἄστὰ πιδιλῦταπλ Οοταιϊϊομὶβ νι ἀετοῦ 
εῆε. 

26. ἄρχεται] Α ῥτίπηᾶ τῆᾶπὰ Οπεϊξ, 
ἔρχεται ἰοτιριατη Παῦεῖ. Ράᾶμϊο δη- 
το ἐκλείσιειν ὠσολείσουσα ΔἸιοτῖ, Υα]- 
δαΐαστη ὠπολισοῦσω εχ Ἰἰἴίῦτο (δες. εἰ 
(υς]ῇ, σοττεχὶῖ Ζευπε. 

᾿ δεξιῶς βούλετα,] Ομεϊῇ, βούλεται δε- 

ξιᾶς. 
27- σούτους εὖ ὗ ποιήσαντες] Θυξοοπη- 

486 ἰοΐθδης Ἂχδιθόσὶ ἱπ ἔωπογε Υἱτίὶ 

Ὀεδ1], Οείπετγυβ ἐῤκίας {ιιεύτος Ἰμῖετο. 
ΡΙΓΟαῖαγ, Βοτίε ἀοηᾶ οτἰὰπη εἴ πιὰ- 
ῃετὰ αἰ θα υαηῖυῦ νοσαῖὶς αὐ ἔμ- 
Π5, 4 5. νεγΌστη εὖ σσωεῖν τε] Ἰὰ8. 
οοηρταῖτ. 

28. τελευταῖον) ΑἸτοτῆπαβ {θεῖ 
ἔπος δἀ)αηρίς, Ροδιϊοαπι νοσαδα! τη. 
ἀεϊηάε εὖ ποιοῦντες ΤΩΔΙΒΟ ΘτΈρῃ. 

ὡς παρ᾽ ἐμοῦ} Τητεὶ σε χαίρειν, [ἀ-- 
Ἰαΐετα πυ πτῖαῖα νετθ 5 τηεΐ8. 

1. καλλίστη καὶ μεγίστη) ΑἸτοτέ, 
οὐτὰ ΤηᾶΓρῖη6 δίξρῃ. ἀφίστη παὶ καλε 
λίστη. ἀεϊπάε ἡ Κύρον βαειλεία ΑἸτοτῇ.. 
Οετέγατη ΡΠ οσατα ἕσπο Χεηορμοητὶ 
Τὰ ρροπιαπι Ὁ αἰΐεπα ταᾶπὰ οῃ. ἀὰ- 
διιαηῖεσ ροΐαϊς νΔΙοΚεηδογ ἴῃ Αημο- 
ΝΜ Τῇ 



ταῖ, ἃ Ογτὶ 
1ηπιτατὶς 
ἀείοοι θὲ 

Ῥεγίας ρο- 
ἥεσίογος οἵ 

ἀειοτγίοσγες 

εΠϊς ἕαέϊος, 

780 ΟΥ̓ΒΙῚ ὈΙΘΟΙΡΙΙΝΑ͂ 
-“"Ἥ 7 2 « »-Ὁ ᾿ του Κύρου βασιλεία ἐγένετο, αὐτὴ ἑαυτῇ μαρτυρεῖ. Ὡρί- 
3 Ἂς ᾿ς -“ Ν ΨΨ 5 Ὁ» Ἷ ͵7 Ἂς ΕΝ ᾿ 

σὴ γὰρ ὥρος εὦ μεν, τή ἐρυϑερον Δ ιαλάττῃη, ρος ἄρκτον 
Χ “ 2 - ΄ » δὲ τω Εὐξείνῳ πόντῳ, τρὸς ἐσπέρων δὲ Κύπρῳ καὶ Αἰ-᾿ 

γύπτῳ, πρὸς μεσημβρίαν δὲ Αἰϑιοπίω. Τοσαύτη δὲ 

γενομένη μιῷ Ὑνεμὴ τῇ Κύρου ἐκυβερνᾶτο, καὶ ἐκεινός τε 

τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτῷ, ὥσπερ ἑωυτοῦ τοαῖϊδας, ἐτίμω τε καὶ 

ἐσεράπευεν, οἱ τε ἀρχόμενοι Κῦρον ὡς τατέρω ἐσέβοντο. 
3 ; ΄ ἊΝ Ζ 7, 2 Ἂς Ἂ 3 ἐκ ς .“ 

2 Ἐπεὶ μεντοι Κυρος ἐτελεύτησεν, εὐθὺς μὲν αὐτοῦ οἱ στῶι- 

9 δόϊεν, ἐβεβαίωυν. 

δὲς ἐστωσίωζον, εὐθὺς δὲ πόλεις καὶ ἔϑνη ἀφίσταντο, 

Ὡς δ᾽ ἀληϑὴ λέγω, 
ἄρξομαι διδάσκων ἐκ τῶν ϑείων. Οἴἶδα γὰρ, ὅτι ἄγαν 

ΓΑ ΟΝ ἣν »" 2 "᾿ 

πάντα δ᾽ ἐπὶ τὸ χειρον ἐτρέπετο. 

ρον μὲν βασιλεὺς καὶ οἱ ὑπ᾽ αὐτῷ καὶ τοῖς τὼ ἔσχωτα 

. φεποιηκόσιν εἴτε ὅρκους ὀμόσαιεν, ἠμπέδουν, εἴτε ϑιξιὰς 

Εἰ δὲ μὴ τοιοῦτοι ἤσαν, καὶ ὑαθμὴν 

δόξαν εἶχον, ὥσπερ οὐδὲ νῦν πιστεύει οὐδὲ εἷς ἔτι, ἐπεὶ 
3) Ὁ 3 ΄ δ νι «“ » ἈᾺ ἐπ 3 ἥ ᾿ 

ἔγνωσται ἡ ἀσέβειω αὐτῶν, οὕτως οὐδὲ τότε ἐπίστευσαν 
ΕΝ ε “» ΄ς ΄ ᾽ 7 ιν» δ ἂ “ 
ὧν οἱ τῶν σὺν Κύρῳ ἀναβάντων στρατηγοί" νὺν δὲ δὴ τῇ 

“4 3 “ 7 ψ' 2 ΄ «. Ἂς 

πρόσϑεν αύτων δόξη σγιστευσωντες, ἐνεχειρθισῶν εαύτους, 

καὶ ἀνωχϑέντες τρὸς βασιλέα, ἀπετμήϑησαν τὰς 

ταῖοπε δὰ Χεη. ΜεπΊογαῦ, Ὁ. 238. 
Εήϊτ, Ετηοῆίηθ. ὕδυΐίαβ εἰ ἀτρὰ- 
τηεηῖα {αϊριοϊοηῖς δαυϊάετη. π0]}1ἃ 
Πασυίαισε γαρογῖγε ροῖαϊὶ. ὅτ ρτοω- 
τηϊατη σοη ἢ πὶ ΧΕπορὨοητῖς ἀροτῖζ, 
ἴα Ὠῖς ἱρίε Ερι]οραβ σοπιπηιοάς δὈίο- 
Ἰαῖτα πὶ ορὰς οοποϊαάϊε, Ιπάδραδαπῖ 
δὐταηδιοτὶβ δῇ Ποπλΐπε5, 4085 ἴμε- 
τἰπὶ ἐρτγεξῖο νἷζο ἴὰπι ἄνεγξα οὐὶ [εῸ5 
οδαυίς. 
ὡρίσθη, γὰρ] Απιε Ζειηϊυ πὶ ετγαΐ 

ὡρίσϑη μὲν τσρὸς ἕω ἢ, 6 ΠΕ Ἐπ 

ΡΏΠΕΙ. εἰ Ματεῖῖ ἰὅτο γὰρ δαίοϊνὶτ, 
εἰὲν μοίξ ἕω σατη ᾿ἰΌτο Θαδτ. τοροίαϊε, 
ὕττοαὰς ἰοοο μὲν (οτὶρῖαπι ΔΙτογῇ, [1- 
Ῥετγ δεῖ. 

; πόντῳ] ΑἸτοτῇ. οατη τηᾶγοῖπε 5ιΈρῃ. 
αἀάϊ καὶ Προποντίδι αὶ Ἕλ λησπόντῳ, 

ϑεα οτᾶπι ἴαρτα νἱ]!. 6, 21. ἙΕυχίηις 
Ῥοπίας τἀ πία τ πογηϊπαίαγ. 
"Κῦρον ὧς] Αἰιοτῇ. ὡς ττατέρω ἐσίβοντὸ 

Κῦρον. 

2. αὐτοῦ οἢ Ἰα ῬτῸ αὐτοὶ ΠΠἰΌετ Βτο- 
ἀδὶ, Βυάεπῇβ εἰ Ζεαηςδ. ἀεϊπάς ἔϑνη 
καὶ τοόλεις ΑἸτοτῇ. Εταίγαπι Οατη γῆς 
εἴ ΠΊΪΠΟΙΙΝ. ᾿ΠΙ ΠῚ ΟἸτἰὰ5 παγὰς Ηετο- 
ἀοῖαϑ 11]. 30. : 

οἶδα γὰρ] Ουεϊῇ. οἶδα μὲν γάρ. 
ἠξιπέδουν)] ΑἸτοτῆ, ἐνεπέδουν, [εἀ [ὰ- 

ΡΓᾺ 1ἰϊ. 1»). 21. ἤηδ νατϊείαϊε ἐξημιπέδου 
Ἰεσίτατγ. 

8. δόξαν εἶχον] Ἰδεῖποερϑ νυϊρο 1ε- 
Βυπίαγ Ὦξθοο : οὐδ᾽ ἄν εἷς αὐτοῖς ἐσί- 
στευεν. 4: τοεέξς οὰπὶ Ταπίϊηα Οαε]Ὲ, 
Δυξαΐᾶπο Ματείοηιε ἄὰσε ἀκπιηδ- 
νἱῖ διερῆαπυς εἴ Ζεαπε, οαλῆς ὙΥ εἰ- 
{Κε. Ρατιϊσϊὰπὶ ἀν ροῇξ ἐσίσσευσαν 
οαλίτῖς σε], )6 στὸ νἀ Απαθαῆπ 
6, -: 

δὲ δὴ} ΕἘάΔά. ρτ. δὴ οπχίτταπι, ἀεϊπάφ 
ἐπετμήϑησαν Οὐδὲ, 
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κεφωλάς. 

531 
“ων Ἄ 

Πολλοὶ δὲ καὶ τῶν συστρατευσάντων βαρ- 
Ζ “7 27 Ζ » , ΄ Ε ΄ 

ββάρων, ὔλλοι ὠὡλλωίς τοίστεσιν ἐξωπατηέντες, οὐστώ-- 

λοντο. 
Ἂς Ἃ ΧΑ Ζ “ 2 

Πολὺ δὲ καὶ τάδε χείρονες νυν εἰσι. Πρόσϑεν Α 
᾿ .Ἶ Γ ΝΑ ζ Νι νὰν ἽΝ ͵7 

μὲν γὰρ εἴ τις ἢ διακινδυνεύσειε Νὰ βασιλέως, ἢ πόλιν, 
ἢ 3] 

ἔϑνος ὑ ὑποχείριον ποιήσειεν, ἢ ἄλλο τι κωλὸν ἢ ἀγαϑὺν 

αὐτῷ διαπράξειεν, οὗτοι ἦσαν οἱ τιμώμενοι" γὺν δὲ καὶ ἥν 

τις, γε" Μιϑριδάτης τὸν πατέρα, ̓Αριοβαρζανην ᾿- 

δοὺς, καὶ ἥν Ρ" ὥσπερ Ρεομίϑρης τὴν γυναϊκω καὶ τῷ 

τέκνω καὶ τοὺς τῶν ΜῈΝ παΐϊδους Ἰν ροὺ- τπαρὼ τῷ 

Αἰγυπτίῳ ἐγκατωλίπῶν, καὶ τοὺς μεγίστους, ὀρηφὺν πά- 

ρωβὰς, βωσιλέι δόξη τὶ σύμφορον ποιήσαι, οὗτοί εἰσιν οἱ 

ταῖς μεγίστωις τιμιείϊς γερωιρόμενοι. Ταῦτα οὐν ὁρωντες, 5 
ὦ Ὁ» ͵7 ᾿΄. δ ς ὴΝ. 3 Χ Ἀ Ν χδι 

οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίω πάντες ἐπὶ τὸ ἀσεβὲς καὶ τὸ ἀθίκον τε- 

4. Ἰπολὺ----τάδε] ἙάΔὰά, ρτ. ῬΒ]]εϊ. 
ΒοΑ]. πιᾶτρὸ Οαεὶῇ. τσολλοί, ἀεϊπάε 
πάδε εξ ἴῃ ΕἙαά. ργ. ῬΠΙ]Ὲ]. Βοάϊ. 
Οαε!ῇ. Βυάοεπῇς, Αὐραῇ,. ΑἸτοτῇ. σῶν- 
ἂε εὐϊάϊτ Θτερῇδηυβ, τῇδε ΗἩ το πο 
ςηλ Ματείο. 

καλὸν ἢ ἀγαθὸν) ΑἸτοτῇ, ἀγαθὸν ἢ 
καλὸν-ττονῦν δὲ καὶ ἄν τις. 

Μιϑριδάτης-τεκαὶ ἤν τις ὥσπερ) ΤΊδοο 
ΡΙορίε ΠπηΠἸταἀϊπετα Εχίγε ΠΊΟΤΏ ΤῺ 
νεγθογαπῃ εχοϊάσεσαηὶ νυ]ρὸ, εἰ τένο- 
σαν οὐπὶ Νήεϊπο Ζεῦπε εχ ἰἰυτὶβ 
Βτοάει, σαῦτγ. Βυάςξηῇ, ΑἸτοτγτῆπο. 
5εα σου τηᾶτρο ϑίθρῃϑηϊ εἰ Το]. 
Εα. ροπεγεπιὰ ἤο τετ] !ἔεπὶ καὶ ὥσπερ 
Λεοκράτης, ἴῃ Ζευπίδηα νεῖῦα ἤν σις, 
ἴῃ Ὑ εΠκΚίαπα ἥν τὶς ὥσπερ οτη ῆὰ ἔαπε- 
τυηῖ. Λεορκίϑρης εὉ ἴῃ Βτοάρὶ ᾿ἰΌτο 
Λεοκράτης, σσυε!ῇ, εἰ Αὐρξαβᾶπαβ ἱῬω- 
μίϑρης, αὐὰἀπαυάτη Ζευηα εχ Ομ], 
Ῥεομίθρης εὐϊαϊτ ; Ῥεωμίϑφης ε ἂρυά 

᾿υιοάοταπῃ 11. Ρ. 174. εά. Υ εῖῆῖε!. ἴα 
ΧΥ. ΟΡ. 90. 4πεπὶ ἰοσυτη ἀε Ατὶο- 
ὈᾶγΖᾶπημθ ἰτγαέϊδη9 δηποίανϊὶτ Ζευπο. 
101 ἱσίτοτ εἰ : ̓Αρμοβαρξάν πς μὲν ὁ τῆς 
Φρυγίας σασράπη ̓ς), ὃς καὶ Μι ϑριδάπου 

πειλευτήσαντος πῆς τούτου ἜΞΌΥΘΝΕ κε- 

κυριευκὼς ἦν. [5 Ἰρίτατ ΑΤΙΟΌ ΔΓΖ Π 65 
ΡΑῖγΙ Μιτῆγιἀατὶ [σοῖς ἴῃ ΡΏτυ ρα 
Τερηδηϊὶ : σοηῖτα ΧΟπορῃοητῖ9 Μ]- 
τὨτιάδῖες Β]᾽ὰ5 εὖ Π]ὰ5. εἸυίάετη 
Ατο αγζαηὶθ, αυσῖῃ Ρῥτγοιιάϊε τοδὶ 
Ῥεγίατῃτῃα. Μίτοσ Υὐ εβο!πείαπι Χ ε- 

ΠΟΡΏΟΩϊΙ5. ἸοοπῚ ποθ ΔηΠΟΙΔΗΣ ς 
δος τηὰρῖ5 ἄς Ἠπεογηϊ τε πηεπλῖηε- 
ταῖ Πα] ὰ8 ἰοοὶ : ἀθβ αὰὼ Ὠιοάοτγαβ α. 
92. ἴῃ δαάεπη το] ]οπ 6 (τγα ράγα Πὶ 
Ὡᾶτγαῖ τη ΠῚ ΠῚ ἃ σΟΠ] αγατὶ5 αὰ τεξοῆα 
ΖἜδυρι Τδοῆυπη, ἃ 400 δορσερῖὰ 
τΙηᾶρηᾶ ρέσαηΐα οὲ5. ΘΟΠ] ἈΓΑΙΌΓΕ Πὰ 
ΡῬτγοαϊάϊε τορὶ Ῥεγίαγα πη. Ἀοσατγαίίς 
᾿ἰσιαγ σορποίσεια ἰοῦ ἐχ Χεπο- 
ῬὨΏοπίθ. θιοάονιβ ἤδθο πᾶτγαΐῖ ΤῈ 
ΟἸγτηρίδάϊβ 104. ἅηΠπΠ0Ὸ 32. Ροῇαυδτα 
Π8ο ΠΠτοτ9 ἃ Χεπορῃοηῖς ἴγδάϊα εὐἴξ 
Οροτίεῖ, αὰεπὶ νυϊσο δῆ ρτὶ πιο 
ΟἸγτηρίδαϊθ. 105. τηοτίσ πὶ νο]ηϊ. 
γιάς αυφ ἀϊραιϊανὶ ἀθ ἅπη1|5 Χεπο- 
ῬΏοΠτΙ ἰῃ Ρτγθίδιοηβ. δὰ Ποῖα π 
Οτθοδτηῃ ; 4.56 ἰάπη δὴ ἀπ ρας 110 Δ}10] 
τοὶ ταιγαξϊα υῖτατ, εἰ να ΧεΠορῃοη- 
ἴεα δ]'αυοῖ εἰ πὶ Δ ΠῸ5. Οἰτγὰ [ΕΓΠΐς 
ΠῸΠῚ ἰὉΪ σοηίτίτατὰ πὶ ΡγογορὈ τ Γ, 
Παϊατηθῃ ἃ Μιττιάδτῖε ΑτοθδγζΖαηὶβ 
ΠΟ ἰητεσεγηῖαστη Ὠδιγαὶ (Οτγπε 15 
Νέεροβ οἍ. το. 8 Αγοραγζᾶπα νἱάα 
Χεπορἤῃοητ5 ΠΗ οἰ Ιθη σα ἰ. 4, 7. ν. 1» 
28. εἰ δῇ νἱϊ. 1, 27: δΔηηοίδία Ρ. 418. 
ας ρετγίίηεγε εἰἰδπὶ νἱάετασ ἰοὺς 
Απίζοτῖο] 5 ΡΟ  ἰσογα Πλ. 

Αἰγυσσίῳ] Ἑαά. ρὑτγ. συεὶξ, Αἰγυ- 
π“σ΄τίων. ἀεϊπάε ὅρκους ὀριόσος -αρὰ βα- 

σελεῖ ΑἸτοτῖ, 

κα. καὶ πὸ ἄδικον] Ουεὶῇ, καὶ ἄδικον. 
ΑἸιοτῖ, ὡς ἐπὶ τὸ ἀσεβὲς ἀδι, 

ΝΜ Τῇ 2 
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᾿; τὺ ἡ ς Ἄς ἊΝ ὮΝ ς 7 τα 

τρώμμέενοι εἰσιν οποιοί τινὲς Ὑῶρβ ὧν οἱ ροστῶτῶι ὠσὶ, 
"“ο δι ΜΕ αδι δ. τ ἣς ς 3 Ν Ν Ἵ 

τοιοῦτοι καὶ οἱ ὑπ᾽ αὐτοὺς ὡς ἐπὶ τὸ τολὺ γίγνονται. 
ΕῚ ὅὰ ςΝς 2 ἊΝ 2 ͵ὔ 7 ᾿ 

Αϑεμιστότεροι δὴ γυν ἤ τπρόσϑεν τῶυτη γεγενηντωι. 
ΕΣ Ν τ “ 3 γ; ; ΕΣ Ἂ, ῳ 

6. Εἰς γε μὴν χρήματω, τῆδε ἀδιρκώτεροι" οὐ γὼρ μόνον 
ἣις ἿΝ - "" ΕΣ ἝΝ ΣΙ Ἂς » Ἂλ 3 ᾿ 

τοὺς πολλὼώ ἡμαρτηκότας, φῳ-λλῳ ἤδη τοὺς οὐδὲν ἠδικηκό- 
δή 5 "4 ἐν » ἈΧ ͵, “ 

τὰς συλλωμίάνοντες, ἀναγκάζουσι πρὸς οὐδὲν δίκαιον 
΄ Ἂ “ “δ τ Ἕ “" 

χρήματα ἀποτίνειν' ὥστε οὐδὲν ἥττον οἱ πολλὼ ἔχειν δο- 
"»" “ ς 5 “ ᾽ ») 

κοῦντες τῶν πολλὸ ἠδικηκότων φοβοῦνται." [καὶ εἰς χεέϊ- 
- “- Ε ΄ “ὦ ᾿ "ἢ 87 

ρας οὐδ᾽ οὗτοι ἐθέλουσι τοῖς κρείττοσιν ἰέναι, οὐδέ γε 
Ε 3 Ἂς 5 ὃ 

γι ἀδροίξεσϑαι εἰς βασιλικὴν στρατείαν “ϑαρῤῥοῦσι.] Τοι- 
ων ἂἶ ἉδΟ ,»“ 9 -“ “- » ᾽ »“ 

γάρουν ὅστις ὧν πολεμῆ αὑτοις, τῶσιν ἔξεστιν ἐν τῇ χώρῳ 
4. ἦν Ε Ζ΄ : "7 Ζ . Δ ᾿ῇ Ἶ 

αὐτῶν ἀναστρέφεσϑαι ὥνευ μάχης ὅπως ἂν βούλωνται, 
ἐν Ἂ 2 2 Ἂς, Ά Ἂς ΟῚ », ἣν, δον ἢ 7 

διὼ τὴν ἐκείνων περὶ μὲν Θεοὺς ἀσέβειαν, περὶ δὲ ἀνθρώ- 
Ε γε « Νὴ δ νν ᾽ με ἧς 7 

πους ἀδικίαν. Αἱ μὲν δὴ ὝΨΟΣ ταύτη τῷ παντὶ χεί- 

ρους γὺν ἢ τὸ παλωιὸν αὐτῶν. 

8 Ὡς δὲ οὐδὲ τῶν σωμάτων ἐπιμέλονται, ὥσπερ πρό- 

ΝΝόμεμον γὰρ δὴ ἡν αὐ- 

Δῆλον δὲ, ὕ 0Τί 

ταῦτω οὐ τοῦ ἐν τῶ σώματι ὑγροῦ φειδόμενοι ἐνόμισαν, 

σϑεν, γὺν αὖ τοῦτο διηγήσομαι. 

τοῖς, μῆτε πτύειν μῆτε ἀπομύττεσϑαι. 

ΕΣ Ἂς ς »"Ὃ 

ἀλλὼ βουλόμενοι διὰ πόνων καὶ ἱδρῶτος τὼ σώματα 
-“ὦ᾿ »"Ἦ ᾿ ὟΝ ἃς ΕΣ 

στερεοῦσι: αἱ" γῦν δὲ τὸ μὲν μὴ πτύειν, μηδὲ ἀπομύττε- 

ἄς Ῥοτίαγατη ρεάϊαϊα : εἰς χεῖρας δὲ 
ἰέναι οὐδ᾽ οὗτοι ἐϑέλουσι τταυμί]αῖα εἴ αὰ- 

δῖα ν᾽ ἀδηῖατ, οὐ ἢπλΠἸτὰ ἀϊ πεῖ [δ - 

ὡς ἰπὶ τὸ πολὺ] Ἐκ πιδατρὶπε ϑτερῇ, 
εἰ ΑἸἰτοτί. ὡς άά!ά!. ἀεῖπάε ἀϑεμιστό- 
σεροι μὲν γὰρ δὴ νῦν ΑἸτοτί, Απτε Παι- 
Βα Οπατῃ ετγὰῖ ἀνϑεμιστότεροι δὲ, αὶ 
εχ Ἰἴῦτο Οδῦτ. δὴ γοιζαῖι, 

6. Εἴς γε μὴν] Εχ ΑἸάϊπᾶ, Αἀραΐξ, 
εἰ Ουε]ῇ, δὴ αἀάϊ!άϊ Ζειηε. 

καὶ εἰς χεῖρας) Ηος οὐπὶ ςα6πτ|- 
Ὅμ5. ἃ ρῥτγεροθάθητθυς νἱοϊεηῖογ αἰ- 
τρία Πίατε πὸ θεπς οοῖτα νἱἀεπτῖυτζ 
οὰπὶ σοηἢ]ο διξιοτὶβ. ἴδε πιαϊὰ αἰ- 
νἰτίαγατα οαρίάϊπε επτεπτίατα δδίο- 
Ιαϊτ : οατὰ αὰ]ὰ ἤθϑος πῸ]}1]ὰ ταῖοης 
σορυ τί ροῆαηῖ: πες αυἱ ἢπὲὶ οὐδ᾽ 
οὗσοι ἀρρᾶτεῖ. Βεέξϊε πο νἱάϊι ΥΥ̓ εἰ- 
κε, εἰ Ἰάσαπαπι Πα]ὰ5 ἰοοὶ Γαὐρισαῖας 
εἴ, Μιμΐϊ ἢφς εχ (ςέϊ, 23. υνἱ εἰ 

ἰεπιεῖςο. Τοιγαφοῦν---ἀδικίαν σὰπὶ ᾿ἰἰὰ 

Τοξὶ. χι." κοτὰ σὴν χώραν γὰρ αὐτῶν 
ῥᾷον οἱ τσολέμιοι ἢ σἱ φίλοι ὠναστρέ ἐφον- 

ται. Ἰριταγ [δο]αῇ. 
7. μὲν Θεοὺς) Θαεὶῇ, μὲν σοὺς Θεοὺς 

[ςἀ οοττγεέϊογ μὲν ᾿π! Ἐγαϊζ, 
8. αὖ τοῦτο) ΑΙτοτγῖ. αὐτὸ χοῦς. 

ΡᾶυΪο δητεὰ ὡς τορόσϑεν ΑἸτοτ. 
τουτύειν ΑἸιοτί. ὠσοπτύειν. 

ἱδρώπων (ὐε] ἢ, 

ψΠΠιὸ1;.42- 
νῦν δὲ σὸ μὲν] ΑἸιοτίῇ. νῦν δὲ μὲν μὴ 

ἐσποσσύειν-ττ πὸ δ᾽ ἐκπονεῖν. Ἐτὶα πὰ ΓρᾶΓ- 
ξο ϑῖερῇ. ἐκσινεῖν τευ [τς ; 

ἀεϊπής 
6ὲ Ἰυριᾶ 1.» 1δ. ἐὲ 
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» Ν "-Ὁ 3 ες ΝΟ Λ 

σϑαι, ἔτι διαμένει, τὸ δὲ πονεῖν οὐδωμοῦ ἐπιτηδεύεται. 
᾿, Ν 7 τ ἐν »»»»ν -“ Ψ “ 

Καὶ μήν ταρόσιϑ:εν μὲν ἤν αὑτοῖς μονοσιτεῖν νόμιμον, ὅπως 9 
.« ἂν, Ὁ "“" Ξ ᾽ δι 7 Ν ᾽ Ν 

ὅλη τῇ ἡμέρω χρῶντο [καὶ] εἰς τὰς πράξεις καὶ εἰς τὸ 
“ -“Β ἈΝ τ ᾿Ν “δ 8} τι 

διωπονέσϑαι" νὺν ἐυρω τὸ μὲν μονοσιτεῖν ἔτι διωμένει, 

ἀρχόμενοι δὲ τοῦ σίτου, ἡνίκα σερ. οἱ τ δυο ὥρι-- 

στῶντες, μέχρι τούτου ἐσϑίοντες καὶ τοίνοντες διώγουσιν, 

ἔστε τερ οἱ ὀψιαίτατα κοιμώμενοι. 
Ψ Ν ᾿᾽ χ ὰνν «1 5 
Ην δὲ αὐτοῖς νόμιμον μηδὲ τροχρῖδας εἰσφέμο νὰ 1ο 

εἰς τὼ δρεέραι, δηλονότι νομίζοντες, τὸ μὴ ἀήν ϑβύνι 

ἧττον ἂν καὶ σώματα, καὶ γνώμας σφάλλειν' γὺν δὲ τὸ 

μὲν μὴ εἰσφέρεσϑαι ἔ ἔτι αὖ διαμένει, τοσοῦτον δὲ ταίνουσιν, 
.“ ΠῚ » Ε ΄ 3 » Ψ ΕῚ ΗΝ ΄ 

ὥστε ἀντὶ τοῦ εἰσφέρειν αὐτοὶ ἐκφέροντωι, ἐπειδὰν μηκέτι 
; ΕἼ "ὃ , »᾿ 

δύνωνται ὀρϑ)ούμενοι εἐξιένωι. 
Ε τὰ Ν . »- “" ᾽ »“" 5 Υ ἐᾳ «ς᾿-ς 

Αλλὼ μὴν κοκέινο ἥν αὐτοῖς ἐπιχώριον, τὸ μεταξὺ τι 
΄ 2 ΕἸ 7 (ἦ»- ᾿ς 

τπορευομιένους μήτε ἐσϑίειν, μήτε πίνειν, μήτε τῶν διὼ 
»"--Ὃ 5» “ῳ ᾿ “" ΄“ 3 

ταῦτω ἀναγκαίων μηδὲν τσοιοῦντως φανεροὺς εἶναι" νῦν δι, 
ΕΥ . Ν ἥ 2 ὩΝ 9] ΧΆ ΌΑ ΄ 

αὖ τὸ μὲν τούτων ἀπέχεσθαι ἔτι διωμένει, τὰς μέντοι 
4 “ Ρ' » « ΧΑ, ἃ. δὰ ν᾽ 

πορείας οὕτω βρωχείας ποιοῦνται, ὡς μηδὲν ἂν ἔτι ϑαυ- 
7 ὧν “ » 

μάσωι τὸ ἀπέχεσϑωι τῶν ἀνωγκαίων. 
,. ἢ » ᾿- 7) Χ 7’ 

᾿Αλλὼ μὴν καὶ ἐπὶ Θήραν τρόσϑεν μὲν τοσαυτάκις γ. 
ϑϑῳ! “ 3 “ 5... ρυ, “ , εν 

ἐξηεσαν, ὥστε ὠρκέϊν αὐτοῖς τε καὶ ἵπποις γυμνάσιω τὼς 
77 . Ἢ “» ε Ν ς Ἕ ϑῦς ΤῊ 

ϑήρως" ἐπεὶ δὲ ᾿Αρτωζέρζης ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 
. .ν " ᾽ ΄ 2 ,κ, « 4 ᾽ ῳ» 

ἥττους τοῦ οἴνου ἐγένοντο, οὐκέτι ὁμοίως οὔτε αὐτοὶ ἐξήεσαν, 

9. χρῷντο [καὶ}} Ῥγίαὰ5. ὕοο καὶ [ὲ- ΑἸτοτῇ. 
Οα 1 ἴῃ ΑἸἰιοτῖ, οὐ πὶ. 

ἡνίκα τε0} ΔΙτοτῇ, ἡνίκα μέν. Πε 
μμονοσιτίᾳ Ῥετίαταπι τείριοθ νἱϊϊ. 1» 

44. 
ἔστε τσερ] Ἐἀά, ρτ. σαεῖ, ἔσγε τσερ. 
10. εἰσφέρεσθι ἢ Ταπεπα εἰ ΟαΕΙ 

ἐκφέρεσθαι, ἀείπάς τῷ μὴ ὑπερα. (ὐμε} , 
εἰ Αὐυρυῖϊδηαβ ᾿ἰΌεγ. 

τὸ μὲν μὴ] ἘΔά, ρτ. εἰ Οσπε]ῇ, σὸ μὴ, 
οχαϊΗῸ μέν. 

διωμένει) ΑἸπεπϑουβ ἢ. 496. εχ ἢ. ]. 
καταμένει ἰδιάδί, αυοὰ οἵδ ἴῃ ἰἰτο 

11. Φανεροὺς) Αὐρυᾷ, 1 εγ φανερὸν 
Παδει. 

μηδέν ὧν] Νυϊραίατη μηδ᾽ ὧν ἴἃ νο- 
Ταϊε σοτῖρὶ ϑίθρῃᾶπαβ, εἰ ἔς εἢ ἴῃ 
ΑἸτογῆηο 11δτο. 

12. αὐτοῖς σε καὶ] ΑἸτοτῇ, αὐσοῖς 
καί, ἀεϊπάς εἰς γυμνάσια τηλὶεθδᾶῖ [,6- 
ὁη0]. 

ὃ βασιλεὺς) Ηξεο οπαῖτῖε ΑἸτοτί. 
᾿Αρταξέρξης Θυεϊῇ. εἰ Δυκυδΐδηαβ; υἱ 
εἴς ἀρυὰ ΡΙαϊατο λυ Π,. 

ΜΊΩ 2 
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7 ἊΝ 57 »ῳ»»" ᾽ ΄ Ν ᾽ οὔτε τοὺς ὠλλοὺυς ἐζήγον ἐπὶ τὼς ϑήροωςε" ἀλλὰ καὶ εἴ 
Ζ ΄ ἣν ΝΕ “ ἧς ε Ἂς ς ΩΝ τινες φιλόπονοι γένοιντο, καὶ σὺν τόϊς περὶ ωὐτοὺς ἱππευ- 

- "» -“ δ αὖ Ὁ « « - 
σιν ὥμώ ϑηρῶεν, φϑονοῦντες αὐτοῖς δῆλοι ἤσαν, καὶ ὡς 

" « "Ἢ 2 

βελτίονως αὑτῶν ἐμίσουν. 
3 ͵ Ἂς τς »ο Ν ἃ » 

13. ᾿Αλλῴ τοί καὶ τοὺς τοοῦδας τὸ μεν πωιδεύεσϑθιαι ἐπὶ 
» 7 3) Ψ Νι φ ΝΣ « ΣΝ ταῖς Θύρωις ἔτι διωμένει" τὸ μέντοι τὰ ἱππικὰ μανϑά- 

ἊΝ “ 5» Ζ" ἃς ᾿Ν Ν᾿ 4“. .“ ὃς νεῖν καὶ μελετῶν, ὠπέσβηκε, διὼ τὸ μὴ ἰέναι, ὅπου ἂν 
3 7 ΕῚ ο . ε »ο»“, 3 ͵ ὠποφαινόμενοι εὐδοκιμιοῖεν. Καὶ ὅτι γε οἱ τταϊσὲς, ἀκού-- 

ΔῊΝ, κα ᾿ ἣν 7 ΄ 5» 

οντες ἐκέϊ τυρόσϑεεν τὰς δίκως δικωίως δικωζομένας, ἐδό- 
Ἵ Ἁ “Ὁ“ ᾽ 

κουν μανθάνειν δικωιότητω, καὶ τοῦτο τπαντώπωσιν ἀνέ- 
»“»ὝὟ Ἂς ἔτι, ἄρα ρα ε ἤ' ΩΝ 

στρώπται" σωῷως γώρ ὁρωσι γικωντας, ὁπότεροι ἂν 
»ο » Ἂν. »-Ὃ ΧΑ ΕἸ -Ὁ ρ»ν 

Ἰ4 λεῖον διαδῶσιν. ᾿Αλλὰ καὶ τῶν Φυομένων εκ τῆς γῆς 

ὡς δυνά ; παῖδ σϑεν μὲν ἐμώνϑ' ὅ τῶς Φυνώμεις οἱ τῦαϊθες ταρόστγεν μὲν εἐμάναγῶνον, πὼς 
-“ Χ 2 -»" “ Ν -“ 9 Ψ 

τὸς μὲν ὠφελίμοις χρῷντο, τῶν δὲ βλαβερῶν ἀπέχοιντο" 
΄-“ Ν ᾿ “-᾿ βκ « Ἕ “ 

γὺῦν δὲ ἐοίκασι ταῦτω διδασκομένοις, ὅπως ὁτιπλέϊστω 
»“᾿ »᾿ ο“ Ν 9 "“" ᾿Ψ 3 δ 

κωκοποιῶσιν" οὐδωμοῦ γοῦν πλείους ἢ ἐκεὶ οὔτε ἀποϑνή- 
᾿2, δ ν νἊι, 7ἦ͵ 

σκουσίν οὔτε διαφ9 είρονται ὑπὸ ζΦιαρμώκων. 
ἣν Ἂς Ω ἧς: »“»“ Ἂν 9 ἢ 

15 Αλλὰ μῆν καὶ “)ρυπτικώτεροι πολὺ γυν, ἢ επὶ Κύρου, 
5. ΔΨ Λ γᾷ ΝΝ ὌΝ 57 ων, 5 »"" ψ δι γ 

εἰσί. Τότε μὲν γὰρ ἔτι τὴ ἐκ ἸΠέρσων παι δείω καὶ εγ- 
5 »Ὁ ἴω ᾿ ͵ »" ε γι “ 

κρατείον ἐχρῶντο, τῇ δὲ Μήδων στολή καὶ ἁβρότητι" γὺν 
Ν ΑὟ » »ΣἢὉ᾽ Ζ »"Ὃ 3 

δὲ τὴν μὲν ἐκ Περσων καρτερίων περιορωσὶν ἀποσίβεννυ- 
Ἂ δῚ » Α͂ ͵7 ὁ 

16 μένην, τὴν δὲ τῶν Μήδων μωλωκίαν διασώζονται. ΒΕΝ - 
Ν ᾿ά Ἂ, ν᾿ 3. ὍἋ ῥ 

Φηνίσαι δὲ βούλομαι καὶ τὴν Θρύψιν ὠὐὑτων. ᾿Ἐκείνοις 

καὶ εἴ σινε41 Τα σατῃ ΠἰΌτο ΑἸίοτῆ- 
ΠΟ γτῖὸ καὶ οἵσινες Τοτρῇ : Ἰάεπῃ {ἐ- 
4.65 γένοιντο ΡΓΟ γενόμενοι ἀεαϊτ. [τὰ 
ΠΟ Ορὰβ σοπ]εΐζατα ΝΕ ΙΠΚΙ ροί καὶ 
Δἰτοτα τα Ἔχ οι} φιλόϑηροι νοὶ Πιλΐ]α 
ψΟσαὈΆΪ ΤΏ. 

τσερὶ αὑτοὺς] ἘἙ΄πά. ρτ. (συε!Γ. τοερὶ 
αὐσοὺς εἴ πιοχ αὐτῶν ἀδηῖ. ἑαυσοὺς 
ΑἸτοτῇ, εἴ τηοχ ἑαυτῶν. 

13. ᾿Αλλά σοι] ΛΙτογξ, σοι ογη τ, 
αἴ ροΙ μένσοι δάά!ι ἔτι. 

ἰένα] Μάᾶτρο ϑίερῃ. εἶναι. ἀεῖπάε 
εὐδοκικεῖεν ἴῃ ΑἸτοτῖ, Γαρτα νυ]βαῖαπι 

Γοτὶρίαπὶ εἴ. ϑέγο εἷ ἀς νεπᾶ- 
τἰοπε. 

πηλεῖον διωδῶσ"}] Μαῖρο δϑίερῃ. 
πλείω διδῶσιν. ΑἸ(οτῖ. τσλεῖον διδῶ- 
σιν. 

14. διδασκομένοις] ΑἸτοτῇ, διδασκόμε- 
νοι, ϑὶς εἢ ἴῃ Ηε]]εηϊοῖβ νὶ. 3, 8. 
ἐοίκαωσε ἡδόμενοι. ΑΠΔΌ. ᾿ἰΐ. 5, 8. ὅμοιοι 
ἦσων ϑαυμάξοντες. 

οὐδαμοῦ γοῦν] ΑἸἰτοτῇ, οὐδαμοῦ οὖν 
(81. Ὁ ς 

15. ϑρυπασικώτεροι)] ΑἸΙοτῇ. ϑρυστι- 
κώτερον γε νῦν τσολὺ ἢ ἐπὶ Κύρου, 
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Ὄ ΄“ἤ Ἁ Ἂς ὌΝ 3 ᾿ 9 »Ἑ ων ε 

γὰρ πρῶτον μὲν τὰς εὐνὼς οὐ μόνον ὠρκει μωλώκως ὑπο- 
, ὙΑ 5. ἜΣ Εν » Ν ΤΨΕ 

στρώννυσγαι, φῳλλ ἤδὴ καὶ τῶν Κλινὼν τοὺς τοϑὰς ἐπι 
͵7 ΄ ε Ἂς 3 Ν ͵ 3 3 

ταπίδων τιϑέωσιν, ὅπως μὴ ἀντερείδη τὸ δάπεδον, ἀλλ 
« ς εὟ Ψ 3 ων 

ὑπείκωσιν αἱ τώπιδες. Καὶ μὴν τὰ πεττόμενω ἐπὶ 

τράπεζαν ὅ ὅσο τε πρόσιϑεν εὕρητο, οὐδὲν αὐτῶν αφήρηται, 

ἄλλα τε ὠεὶ κωινὼ ἐπιμηχανώγται" καὶ ὕἅψα γε ὡσού- 

τως" καὶ γὰρ καινοποιητὼς ὠμφοτέρων τούτων κέκτηνται. 
ΕῚ Ν ". ᾿ 3 »“» “Ὕ ΕῚ Ζ Ἂ Ν 

Αλλῶώ μὴν καὶ εν τῷ χειμῶνι οὐ μόνον κεφωλὴν Καὶ 
“ Ν 2 » -“ὦΜ 8. ἢνα 3 7ὔ Ε ἣν Ν σάμω καὶ πόδας ὠρκεὶ αὐτοῖς ἐσκεπάσϑαι, ὠλλὼ καὶ 

»-»" - ων Ν Ζ7Ζ Ψ Ν 7 

περὶ ὠκρωις ταις χερσι χειρίδας δωσείως καὶ δακτυλή- 
5) » » “- γἤ 5 9 »“ Ε ο“ο 

ϑρας ἐχουσιν. Ἐν γεμῆν τῶ ϑέρει ουκ ἀρκουσίὶν ὠυτοίς 
57 ε » ΄ » , ε »-7ῪἪ΄ »͵ὄ 9 » 

οὐ αἱ τῶν δένδρων, οὐ αἱ τῶν πετρῶν σκιαὶ, ὠλλ᾽ εν 
΄, Ὁ Χ "7 7 ἄς 

ταύταις ἑτέρας σκιὰς ἀνῶρωποι μηχανώμενοι αὐτοῖς 
»"» ΄᾿ » , ΔΝ Χ ἕ »κ 

παρεστασι. Καὶ μὴν ἐκπωμώτω ἥν μὲν ὡς πλέϊστω 
9 Ἁ “2 δ ᾿᾽. ἃ .ς δ, “, 

ἔχωσι, τούτω κωλλωπίζοντωι" ἤν δ᾽ εξ ἀδίκου Φανερως 
5. Γι ἘΠ Δ »“»" Ε] Ψ ΄ς ὃν, 

ἡ μεμηχανηήμενω, οὐδὲν τοῦτο αἰσχυνοντῶι σπόολυ γῶρ 
77 3 Ε -“ φ , 3 ΄ 

ηὔξηται ἐν αὐτοῖς ἡ ὠδμκίω τε καὶ αἰσχροκέρδειαι. 
3 ἃς Ν τῇ 

Αλλῷὼ καὶ πρόσιϑεν μὲν ἥν 

σϑαι πεζὴ πορευομένοις, οὐκ ἄλλου τινὸς ἕνεκώ, ἢ τοῦ 
[- ς 7 

ὡς ἱππικωτάτους γίγνεσθαι" νῦν δὲ στρώματω πλείω 
» 2 » Ἃ »“ ΓΑ. 9 Ν "»΄ 

ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ἥ τῶν εὐνων᾽ οὐ γῶρ τής 
«“ ἌΝ δ 

ἑππῶν, ἐπὶ 

τό, πσρῶτον μὲν σὰς εὐνὰς] Μαᾶῖρο εἰ σοάεχ Δυρυῆ. δάσιδες. ἀεϊηάς ὠλ- 
ΘίΕρῃ. τορῶσον μὲν οὐκέτι τὰς εὐνὰς μό- 
νον. αυΔ Πα 81 ἴῃ τηλγρῖηθ Θι6ρῇ. οὐ 
μ᾿ εᾶ [ςτρίαπι. ΗοΙ ΓΙ σοτα πη ἰἰ]. 
δὲ 16. καὶ οὐ μόνον ταῦτ᾽ ἤρκει ἀλλὰ 
καί. ΌΙ νἱάς δηποίδίδ. 

ὑποσστρώννυσθαι) Αἰμεπθοὰβ. Χἰΐ, 2. 
Ῥ. 515. δὲ ἢ. ]. ἐχοεγρῆι οἱ ΒοαΙ, ἀδης 
ὑποστόρνυσθαι» ΟΕ, ὑσοσπρόνυσθαι, 
ΑἸτοτῇ. ὑπεσσρονύσϑαι. 

σοὺς τούδας] ες εαἄθπὶ τὰ πη Με- 
τ οΓΑὉ. 1Ϊ.1, 30. εἢ ὑπόβαϑρα. 

ταὠπίδων) ἘΔά. ρτ. εἴ 1 εἰάςη β Πἰ6Γ 
δρᾷ Ουάεπάοιρ. 84 Ὑποτηᾶπ) ἢ. 
834. δαπίδων. (εἰ, ταπήσων, ηαοά 
εἰδὴ (Οὐδγγεγατίας δηῃποίανι! : [δὰ 
ξοχ συε!ξ, ἀας σάπιεδε;, αὐἱ Εάά, ργτ. 

λὰ ὑπήκωσιν ΑἸτοτῖ, 

τορόσ΄}:»] Ατἰπεηθοὰς τορότ' ρὸν ἄδι. 
ὄψα γε] Ταπτῖηδ γε Ογα , 
17. καὶ σῶμα) ΑἸτοτί, καὶ σώματα. 

(ει θ 5 τσερὶ εχ ᾿ἰΌτο Βτοάδοὶ δὐαϊάϊι 
Θιερ μάπα5, οὰπὶ αυ0 ἔδοϊς ΑἸτοτῇ. 

σκιὰς) Μίάατρο ϑίβρῃ. σκιάδας, εχ 
μῶμον πϑίδ5, γεΐογί, 

. ἀδίκου] Αἰεηδρας ἐξ ἀδίκων 
ἕῳ » ΠΊΟΧ τοῦτο ΟἸλΙἰζ. αἰσχροκερ- 
δίω Ροῆεαᾶ εἰ ἴῃ ΑἸτοτί. 

19. μὴ ὁρᾶσϑαι τσεζῇ)] 1)ὴ6 τὸ οοτ- 
Ῥϑτα. ἰνῶν ἰκβ. Ράιϊο ἃηίεα ἐπιχώ- 
ρίον ἦν ΔἸϊοτί, οτάϊης Κηαρλῖθ ἀεϊπμὰς 
τοορευομεένους. 

ἢ ἐπὶ σῶν εὐγῶ»] πὰ αὐνολν δὰ Α.-: 

ΜΙ 4 

18 

ἐπιχώριον αὐτοῖς, μὴ ὁρῶς- 19 
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« ἌΣ .᾽ .“ »" »“ -»Ἡ ΓΑ ἘΣ 

ἱππείας οὕτως, ὥσπερ τοῦ μωλωώκως κωϑησθαι, ἐπιμέ- 
ἡνᾷ δ: δ »"» » δὲ ὡ δ “ ᾿ 

20 λοντῶι. Τώ γεμήν πολεμικὰ πῶς οὐκ εἰκότως γὺυν Τῷ 
Ἵ ἈΝ ͵ ἿΝ ͵ ΟἿ “ » Ν -“"» ; 

τὐῶντὶ χείρους ἡ τρόσϑεν εἰσίν ; οἷς ἐν μὲν τῷ πσαρελ-᾿ 
Ψ; ᾿ Ζ, 3 Α Ἰδὴ ἊΣ λ ΝΝ τ᾽ ! Ν 

Θόντι χρόνω ἐπιχωριον ἥν, τοὺς μὲν τὴν γῆν ἔχοντας ὠπὸ 
Ἂ « Ζ Ὁ» β Ά ᾽ ͵7 

ταύτης ἱππότας παρέχεσθαι, οἱ δὴ καὶ ἐστρατεύοντο" 
Ἂς δὲ » 9 ΄ 7 Ἂς ἊΣ 7] 

τοὺς δὲ ζὈρουροῦντας, εἰ δέοι στρατεύεσθαι τρὸ τής χω- 
2 ἴπι “ λ Ἁ ὡς 

ρῶς, μισϑ)ο(φόρους εἶναι" νῦν δὲ τούς τε ϑυρωροὺς καὶ 
Ν τς ἣν » 'ς 5 ἐς 

τοὺς σιτοποιοὺς καὶ τοὺς ὀψοποιοὺς καὶ οἰνοχόους καὶ 
Υ “φ ᾽ ὮΝ : 

λουτροχόους καὶ παρωτιϑέντως καὶ ὠνωιροῦντως καὶ κῶ- 
“ ᾿- Χ ἕ 

τωκοιμίζοντως καὶ ὠνιστάντας καὶ τοὺς κοσμητῶς, οἱ 
« ἐς 7 ΥΝΑ ἐν. ῳ » ὃν Ν διωὼως ἢ « 

ὑποχρίουσί τε καὶ ἐντρίβουσιν αὐτοὺς, καὶ τὰ ἄλλω ῥυϑ- 
Ζ; 7 7 « ΄ ε γᾷ Ζᾳ 

μίζωυσι, τούτους πάντας ἱππέας οἱ δυνάσται πεποιήκω- 
.“ » 1). Ὁ Ὧ» λ ὥς 

21 σίν, ὅπως μισϑοζφορῶσιν αὐτοῖς. Πληϑος μὲν οὖν καὶ 
5 7 7 » ᾿" 5, ζ 5 Δ πων 5 

ἐκ τούτων φαίνεται, οὐ μέντοι ὑφελός γε οὐδὲν αὐτῶν εἰς 
οἱ] -»“- Ὰ Ν » Ἀ Ν ζΖ Ἂν ͵ ἣΝ 

σολεμιον" δηλοι δὲ καὶ αὐτὼ τὼ γιγνομενω κωτῶ τῆν 
» 7 Ἂ Ξ κ οο ε»Ὡ- ς ,' ὮΝ ε ᾿" ,. Ι ΨᾺ 

χώραν γῶρ αὐτῶν ῥῴον οἱ πολέμιοι ἡ οἱ Φίλοι ἀνώστρε- 
Ἵ Ν Ν ε » -“ Ν Ν 

»»ονται. Καὶ γὰρ δὴ ὁ Κῦρος τοῦ μὲν ὠκροβολίξεσϑαι 
3 » 7 Ν » 'ς « 

᾿ὠποπαύσας, ϑωρακίσας δὲ καὶ αὐτοὺς καὶ ἵππους, καὶ 
τὰ ΄ ΄ Ψ ἐν » ““ « ἤ "ἢ Ν 2 

ἕν πωλτὸν ἑκάστω δοὺς εἰς χείρω, ὁμόθεν τὴν μάχην 
» -“" » Χ 57) » 7 5» 5» » “" 

ἐποιεῖτο" γὺν δὲ οὔτε ὠκροβολίζονται ἔτι οὔτ᾽ εἰς χεῖρως 
ἌἊ ,7] 

συνιόντες μιοχοντώι. 
Ἂς, ΄ τς ν᾿ 5 ς Ν (δ (, 

223 Και οι πεζοὶ ἐχουσι μὲν γὙερρῶ κ͵ὶ κοπίιθῶς καὶ σω- 
υ Ἀν ἀκ. » “ » 

γάρεις, ὥσπερ ἐπι Κύρου, τὴν μῶχῆην ποιησόμενοι" εἰς 

ΠΕ ΠΕΡ Ὸ ΠῚ ἢ σότε νεΐ τορὶν ἐπὶ τῶν εὐνῶν 

Τοτιθοπάμπην ηποπίοίε δὲ νεγοὸ ἤιλ}1- 
ἴογ σοῃ])θοῖτ. 

ἱππείας) Μαῖρο ϑίερῃ. ἱσσπικῆς. 
864. ΑἸ]τοτῖ, ἱππείας μόνα οὕτως ὡς τοῦ 
μαλακῶς καϑ. ἐσ. 

20. τσολεμικὰ]} ΛΙΙοτῖ, τὰ “πολεμικά, 
ἀεϊπάς ἐπιχώριον ἦν ἀαΐ ; οοπίτα 6χ 
Ἑάά. ρύ. ΡΏΠ]ε]. εἰ σε! εἶνα, ὑπῆρχε 
τοβιταῖε ργὸ οἶμαι, ὑπῆρχε; ηποά 516- 
ΡΠ δ πα5, ΟΌΕ]Ὸ τἀπηεη ἀρροῆϊο, βἀϊαϊς 
εἴ τανοσανὶς δ εκε. ΜΙΠὶ ΑἸτοιβηὶ 
Ἰοει Τοσρίατα ρτθ ρ ουϊ, 

σοὺς τὴν γὴν ἔχοντας] Θυΐ Ροῆςξα 

δυνάσται αἰϊσυπίατ, {αγατὶ θα [υ]ς 
εααϊίε5 ογηαῦδηϊ εἴ αἰεαπί. 

εἰ δέγι στρατεύεσϑα] Ηϑο Αὐριυδῆᾶ- 
ΠῸ5 ΟΥ̓ ; ἴῃ ΟΕ}. τηᾶγρῖπε [εἰ 
Τοτὶρία, 

τσαρατιϑέντας) [πιο] 1 δε σὴν τράπε- 
ζαν. 

κοσμητὰς} Μίατῖρο ϑίερῃ. κομμω- 
σίας. τῇᾶῖα ῬΓῸ κομμωσάς. 

21. ῥᾷον) ΕΑ. ργ. εε υεϊῇ, ῥᾷδιον. 
Αὐρυῇᾷ. κατὰ γὰρ τὴν χ΄. ῥάδιον. ἀεῖτι- 
ἀε «νατρέφοντω 1ὰπι. σοῖς, Αὐυξοῇ, - 

τ ως κεν ρὸν Ὁ  ἸΜΠΠΨ . ΟΕ 



ΠΙΒΕΝ ΝΠ]. ΟΑΡ. ΜΠ. 537 

δι Δ..υ ἢ, ς Ὧν π ΕἸ Ψ 4 » »" 

χειρῶς δὲ ἰένωι οὐδ᾽ οὗτο; ἐθέλουσιν. Οὐδέ γε τοις δρε- 24 
“ “ 9) "» 5». ἦν » νι 

πανηζόροις ὠρμιοσιν ετί χρωντῶι, εῷ ὦ Κυρος αὐτὰ εποι- 
΄ Ρ Ἀ ᾿ "» 5" 7 ἘΝ γι 

σατο. Ο μεν γώρ, τιμῶις αὐξήησῶς τοὺς ἡνιόχους, καὶ 
» Ο. ." ͵ ἰπ Ἂς . δ, ΡΜ με ΜΗ Ξ 

εὐγωώσους ποιήσως, εἰχε τοὺς εἰς τὼ ὀγλῶ εμβωλοῦντας 
ε Ν ὯΝ 5 Ὰ 7 ᾿ 9 Ἂν - ψ, οἱ δὲ νῦν οὐδὲ γιγνώσκοντες τοὺς ἐπὶ τοῖς ὥρμωσιν, οἴονται 

ἫΝ ε 7 ὡς 9 ᾽ »"Ἥ 3 Ζ 5] 

σῴισιν ὁμοίους τοὺς ὠνωσκήτους τοις ἡσκηκύσιν ἔσεσϑαι. 
Οἱὲ δὲ ς “Ὕ Ἃ Ν Ἔ- »“»" ΄ κε « δ 

ὁ σὲ ὀρμωσι μέν, πριν δὲ ἐν τοις πολεμίοις εἰγωΐ, οἱ μὲν 25 
ἣν ἡ » 7 ε » ν». ἘΝ πΣ εἰ 
ἑκόντες ἐκπίπτουσιν, οἱ δ, ἐξάλλοντωι" ὥστ᾽ ἄνευ ἡνιόχων 

2, Ν᾽ ᾿ »ὔ , Ν ἃς 7 

γιγνομένῳ τῶ ζεύγη πολλάκις πλείω κωκὼ τοὺς Φίλους 
ΕΝ - Ξ ᾿ ο ᾿ Ζ 3 7 ἡ τοὺς πολεμίους ποίει. Ἐπεὶ μέντοι καὶ αὐτοὶ γιγνώ- 26 

ἵξε 7 Ν ῥ᾽ « γ᾽ « 

σκουσίιν, οἱ σῷισι τῷ πολεμιστήριον ὑπάρχει, ὑφίενται, 
ῆς Ψ 9) 5᾽ Ὁ "ο Ε 

καὶ οὐδεὶς ἔτι ὥνευ τῶν Ἑλλήνων εἰς πόλεμον κωϑίστω- 
“] - 2 7 “Ὕ ,» [72 ««, 

τῶι, ουὐτε ὁτὰν ὠὡλλήλοις πολεμώσιν, οὐτε ὁτῶν οἱ Ελλη- 
δ᾽ ἐν ὺ » ͵ Ε ν Ἂ, 7 

γες αὐτοῖς ὠντιστρωτευωνται Ὡλλώ καὶ πρὸς τούτους 
» 7 ρυδ ͵͵ ᾿ς νἢ»Ἁ » 

εγνωκώσὶι μεϑ Ἑλλήνων τοὺς πολεμίους ποιεισιταί. 
3 Ν Ἃ Ν " τ, ε ͵Α , 7] 

Εγω μεν δὴ οἰμῶ!, ὠὐπερ ὑπεθέμην, ὠπειργάσθαι 27 

μοι. 
΄ ᾳς » »» -“-“," 

στέρους περὶ ϑεοὺς, καὶ ὠνοσιωτέρους περὶ συγγενεῖς, καὶ 

Ν Χ Ἔ ΄- »- ΩΝ ψιν ἫΝ ἀρ Κα 

Φημὴὶ γὰρ Πέρσως καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς καὶ ὠσεβε- 

- Ν Ἂ », Ν 2 ἤ Ν ᾿ 
δικωτέρους περι τοὺς ὡλλους, καὶ ἀνωνδροτέρους τῶ εἰς 
Ν ὥ »ο ἊΝ Ψ ΕἸ "“ο“ ᾽ ἣν ς - 

τὸν πόλεμον νυν ἡ πρόσϑεν ὠποδεδειχ αἱ" εἰ δέ τις τὰν-- 
2 Γ᾿ Νὰ 9} Γ ϑαες ἀδ. .Ψ ΓΝ": 

ὠντίω ἐμοὶ γιγνώσκει, τώ ἐργῶὼ αυτῶν ἐπισκοπῶν, ευρησει 
9 »- »- 3 »"Ὕ΄᾿ , 

αὐτὼ μμώρτυρουντῶ τοῖς ἐμοις λογοίς. 

24. εἰς τὰ ὅπλα} [ΙπιεῖΠρὲ σοὺς 
ὁπλίτας. Τ)6 τὰ ᾿ρία Τἀρτα ἀϊξια τη. 

25. Οἱ δὲ] πίε ]Ππὲ δυτίραϑ : αυοά 
σατῃ Ποη Δηϊπηλἀνεταει, καὶ ὁρμῶσι 
μὲν τη] Ὁ δϊ [οτρίατα ἊΝ εἰίκε. 

ἑκόνχες) Ματγεί5 ἄκοντες τη] εὈαΐ, 
αἴ {εααεηίὶ ἐξαλλόμενοι Ορροπεγείῃγ. 
Ἐδπὶ εἐχρεγιτηθητ5 σορηϊίατη ἰγβάϊξ 
τοῖον ΑΠδΌ. ἱ. 8, 14. 

26. τὰ π«τολεμισσήρια } Ψἀείατ ῥτὸ 
τιολεμικὰ ἀϊξϊατῃ εἴτε. 

οὔτε ὅταν] Μᾶαῖρο ϑίερῃ. οὖσε ἄν 
ποτε. ἀεϊπάε ΕἘαάά. ρτ. εἰ (συο]ῇ, «σρὸς 

Πε Οτϑοὶβ μισθοφόροις Ὡᾶτῖ- 
΄ 

τοῦυτοις. 

ψνειήκζιο ἰδιιάδειιβ. 
27. ὠπειφγάσθαι μο.] Ματρο 5ι:6ρἢ. 

ἀπεργάσασθαι, ὃχ Ἰἰῦτο Βτοάδοὶ τεΐὰ- 
11τ, ἀδιπάδ ἐνομιωτέραυς Ῥτο ἐδικωτέρους 

Οαε!ᾷ. 
γιγνώσκει] τε]. εἰ Αυρυΐ. γιγνώς 

σκοι. 
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5ὉὕὉΚ 

Τ,Α ΟΥ̓ΒΟΡΕΏΙΕ 

ΡΑᾺΚ 

Μ.ΓῈ ΒΑΒΟΝ ΕΚ ΒΑΙΝΤΈΕΈ-ΟΒΟΙΧ. 





ΝΟ ΥΝΕΙΓΕΒ ΟΒΒΕΚΥΑΤΙΟΝΒ 

50Ε 

ΤΑ ΟὙΥ̓ΒΟΡΕΏΙΕ. 

ΤΑυτοιτΤῇ ἄς (Ἰςέτοη δἰ ο6]16 ἀ6 Ῥθηγνβ ἀ δ] οδῦ- 
παῖε δυγοϊθπὶ ἀδ δπίγαϊπου ἴοι 165 Γαῇταρθβ, εἴ ἤχου 16 
Ἰαρειηθηξ ἄς 14 ροϊέγιτέ [ὰγ Ια Ογγορέάϊθ. (68 ἄδυχ δη- 
οἶδπβ ἐοτιναϊῃβ 1ὰ τεραγάοιεπξέ Ομ πΠ6 ἀπ τοιδῃ Ὠἰο- 
ΤΙ]ιι6, ἀφη5 ἰθαιθὶ Χέπορμοη ἄνοιῖΐ νου]ι ἐξΐα]θυ [65 πηᾶχῖ- 
ΙΠ65 {Ὁ 168 ἄδνοῖγβ ἀἰἊπ ρτῖηοθ [{ΠΠότιιι5 δἀορίαπε [6 
δπετηθπΐ ἀς Ζοίθρμα εἰ ἀθ ϑδαιηϊ- ἐγότηθ, οἵα ἄδῃβ 16 ἄθυ- 
ΪΘΥ Πὲοϊα ΔΡρεὶοσ ἀθ οεζίε ἀέοϊποη, εἴ {πἰντα 16 τέοϊε ἀὰ 
ΡὨΠοίορῃς τες οοποογηδης υτβ. ΤἰΌριπιου ἀδ οδξ 
ΒΑΡ1ἷ6 οΠγοποϊορηθα Γαΐ ἀδρυ!5 ει γαῖέε [8 Π58 Ἔχαπιθη ΡΔΓ 
ἀδβ ΠοπιπΊθ8, ἀοπί 16 ποιὰ ἰδ] ρϑαΐ ᾿πηροίδϑυ, τοἶ8 4ὰς 
Βοῆπιει, ΡεΖτου, Ματγίμαπι, Ργϊάθαυχ, οἴο. 115. πδυγοπέ 

δυσαῃ ἐραγὰ ἃ 1᾿᾽ανὶ8 ἀθ Θοδί!ραγ, 41 π᾽ανοῖέ ρᾷ5 ογαϊηΐ 
αἰ ΔνΆ ΠΟΥ απ πὸ ἄδνοιῖ᾽ Ρ48 δ]ουίεγ ρΡ] 118 46 [Ὁ] ἃ οεΐ οἵι- 
γγὰρΡῈ ἀβ Χέμπορῃομ αυΐδὰ τοιηδη α᾽ Πέϊ:οάοτα ἃ, Ρέϊζδι, 

τηα]ρτέ 1 δην8 4}} ἀνοῖὲ ἀθ ὀγιτ]αοτ σοί ΠΠπτο {ἀνδηΐ, 
6 οΥὐεξ σθρεηάδπί ρὰβ ΡοινοΙν 8᾽ ἐσασίευ ἃ οα Γυ]6ΐ ἀ6 Ι͂0η 
[ἐπειτηθηΐ. 

Μ. Ἐτόγαϊς 8᾿ γ᾽ σοῃξουγπηδ, Π|815. 11 διξ [6 πιέτι ἀ᾽ ἀνοὶγ 

6 ΡΓΘΏΟΥ ἀποιτό ἃ [οπα οεἴία πηδίϊόστο ἀνθὸ δαΐδηΐ 46 
λσδοιτέ εἰ ἀ᾽ Ἰτραγία! τέ απ 46 ἴανοιϊγ οἵ ἀθ 1υΠ ες, 1] 
ἀέτηοπίτα 416 1658 ἐν πθιηθηβ ταρρογίέβ ἀΔη5 1ὰ (γτγορέαϊα 
π8 Ρευνθηΐ [8 ΘΟΠΟΙ] ΘΓ, ΠΟ Θα]Θηθηΐ ἄνεο σοὰχ 416 ΠΟὰ8 

ς Ἐπιεπά, Τετηρ. Ῥτοΐθρ. Ρᾶ5. 32. 
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ἸΠΠῸΠ8 ἄδηῃ5 168 ὨΠἸουθἢ8. Ργοΐδ 65, τηδῖβ τηδπηθ ἄνθο 16 (έ- 
τηοϊρηδρα 46 1 ἘΣΤΙ Γαγα 1ΑἸπῖθ. 1] ργοῦνα Ἔποοσα, 1. ατ16 
Χέπορμοῃ ἃ {πρρτὶπηέ 1 ρσιοῖγα Ὧἀθ γγὰβ οοηΐγα 165 
Μὲάββ5; 2. αὰβ 16 ὥγαχαγε ἀθ 1ὰ Ογτγορέαιβ δὲ ὰη ρεῦ- 
Τοππᾶρθ ᾿πηδρίηϑιΓα ; 2. 416 Χέπορμομ ἃ ἴαϊξ ὑἢ δπᾶ- 
Οἢγοηππηα ἀδ νηρτ-ἢχ Δη85 {ὰγ ἰὰ ρτῖε ἀθ ϑαγάθβ, εἴ ἢ ἀθ 
νἹηρτ- ἢ ΠῚ 66116 ἀ6 Βαρυΐομδ ; 4. ἐπῆη 4ὰ6 Χέπορῃοπ 
δ. 168 τθοοηποῖίγ 1]-πηέιηθ, 4} ἃ αἰτόγέ ἀδηβ 1ὰ ὑνγτο- 
Ρέα!ε 165 ἐνὸπειηθηβ ἀὰ τὸρῃβε ἀθ ὕγγιβ, ρᾶῦ σα αἱ τὰρ- 
Ῥογίθ ΠᾺΓ 165 ν}}}68 ἀθ 1,τῆᾶ οἱ ἀθ Μοίρα ἀδη8 16 γείγαϊζο ἡ 
ἄἀε5 ΠὨιΧ-τη 1 16 Ὁ, 

Τ,6 ἰαναηΐ Πλείνιρηο]οβ. {γανδὶ]]οὶέ, Θπ τη πη8 θη Ρ5 π᾿ 
Μ. Ῥτέτοιϊ, ἃ ἀέίγαϊγα 1 φατε ταἀθ ἀε5 [αι18 ταρρογίέβ ἀδπ8 
Ιὰ Ογτορέαιε, εἰ ἃ ἀῤτηοπηίγεγ ἰὰ ἔοΙ]6ΠἘ ἀ65. Ῥγθαναβ εἰη- 
ΡΙογόοβ ρᾶγ 168 δροϊοριθβ ἀθ Χέπορῃοη 9. ὅοη οδ]ϑί 
έϊοιξ οδροπάδηϊ τηοὶη5 ἀθ υ{Πῆογ Ἡότγοάοια ἀοπὲ 1] το] θίία 
6 (ἐτηοϊρηαρο, 4 ἀ᾽ ἐξα} 1γ σα] αὶ ἄς Οτεέπαβ, ρου ἸΘ4 116] 
11 αι του] οὐγβ ραγοῖτγα ἀπὸ σσγαηάθ ρῥγέαι]θόϊοη ; ο6 481] 1 ἃ 
δηραρέ ἃ ἀνᾶηοοῦ Ὀθαποοιρ ἀα ραγαάοχθθ. ἴῃ 468 ρ]118 
ΠηρΡΌΠ ΓΒ οἱ ᾿᾿αθαϊοδίίοη αι ρὰγ υὐτὰβ ἀὰ τουδιπ)δ 468 
ΒΑΌυ]οΠΘ, δη ἔλνθυσ 46 Τάτ Μόάαβ, ἀὰαπεΕ] 1] οἵ {ὰρΡ- 
Ῥοίέ ἀνοῖγ δηΐαμα ᾿αἱ-τηδπηθ Γποοέαέ ; οριηΐοη ἀῤημθέα 46 
τουξ οηἀαπγεηΐ, δὲ ΠιβηΠ]ατηπηθηΐ γέξαϊτέθ ρᾶσ ἰὰ {{|τ6 ἀ658 
ΤΟΙΒ 4116 ποι ἀἄοπηβ ἰδ ῥγέοϊθυχ ὑδποη σΠγΤοποϊορίααδ αἵ-᾿ 
ἀἰραέ ἃ Ριο]έτπμέο ἀ, 

᾿Αρτὲβ 165 γαναιχ ἀβ Τἀνδι8 δι Πι ἐο]αἰγέβ εἰ ἀ ἀπε τέρα- 
τδῖιοη ὈΙδὴ τηότιςέθ, τὴ σοηνθηοῖί-1} ἀδ τονε ηΓ {ὰΓ ᾿ΘῸΓ8 

ἴγᾶοθβ, οἵ α᾽ ριον ἀθ ποῦνθαι 468 θη 5. 4818 Ρᾶτοιί- 
ἴεπε ἀνοὶγ δηπΠὸγαπχθπί ἀῤοιϊάέε8 ἡ Φ’ἄνοὰδ α6 16 ΗὟ δῖι- 
ΤΟΙΒ Ρᾶ5 τηξτηδ ρεηίέ, ἢ 1᾿ φυΐθογ ἀπ Ἔχοα]]δηΐα ἐγαάθο- 
ὕοη ἀδ 1ὰ Ογὐτορέάιϊε (ΝΜ. Τδοιϊετ) οἂϊ ἐτέ στηοἱπβ ἐϊοϊρηέ 

Ὁ ΨογεζΖ ἰες Μέηι. ἀςε Ἰ᾿᾽Αοαά. ἀεϑ5 
ΤηΓογ, ἴοπ. νἱΐ. Ρ. 4.47. οἵ {αἰν. 

ΘΟ ΟΥΘΖ; 18... ΟἸτοῃοΙ, «66 1 ΠῚ, 
ϑαϊηῖϊς, ἴοσ. 11. ΡΆΡ. 520. εἴς. 

4 1] π᾿ εἴξ ρμᾶ9 σοεῖαϊπ 4ὰε σε ἔδ- 
τεὺχ αἰγοηοῦηα, δἀυηιεὶ Ἰ᾿ἔσοϊε 
ἀ᾿ ΑἸεχαπάτγιες ἀοὶς ἂπε μᾶτγίίε ἀε ἴᾷ 
οἐϊέθτιτέ, {οἱ 1᾿᾽δαϊθαγ ἀς ᾿'ουντγασα 
ἀοηῖ )6 ρΡᾶτ]ῖ6. ὕτπ αναπῖὶ ἀποηνυτηδ 
"αἴας ἃ Ὑπέοῃ, οη οοπχπγεέηϊα- 

ἴεατ, Οόψεγυ. ἱπ Κα. Οταο. 8. χῖν. 
ΡΆξ. 170. 26ὲ πῖιὲ ῥτοροίε ἀς ἀϊίοι- 
ἴετ σεῖια ορπίοη ἀδῃβ ἀπ δαῖτα τηέ- 
ΓΊΟΪΓα. 1 πὶα ΠΕ α᾽ οὈίεγνεγ. ἰοὶ 
αὰς ἴα [|ᾶὲ ἀεϑ τοῖβ, αἀνδηΐ Αἰεχδηάγε 
ἂς Μαοέάοϊπε, εἰ τερατάέε οοπιπλε 
δΔρραγίεπδῃς ἃ Βέτοίε, ἐοτίνα! πη ἄοπες 
Ῥ᾽ δαϊοττέ πα ρευΐ δίιταε αὰαεὲ αἶυπ 
βιδρά ροϊάςφ ἀδῃ5 σεῖίς ταδὶ γε. 
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ἂθ τεοοηποῖξγε ἰὰ οογ δ ἀ65 ργεῦνοβ 46 Ταρροτίθηξ 
Βοίνιρημοὶοβ οὲ Μ. Ἐτέτει. Τ᾿ 41 Π|δὰγθ ο6 ἀθγηϊ ον 8᾽ ἐϊδηΐ 
ἜΓΟΡ ἰντέ δχ οοπ)θέζαγεβ, 1᾿΄Δ1 οὐ 4α}} πηροτίοϊ( ἀ8 168 
ΘΧΔΙΠΙΠΟΤ ἄνΘῸ ἴοϊη, εἴ α᾽ ἐοϊδιγοῖγ ρδγ- Ἰὰ 46] ατῈ8. Ροϊηΐβ 
ἀδ Ἰ᾿αποίθηπθ ρέοργαρῃϊθ, φᾷ 1 Π4 0116 Αοδάόμηϊοιθῃ ἃ δὰ 
ΡΓΙΠΟΙΡΑΙθιηθηΐ δη νὰ ἀἄδηβ [85 Οὔ Θγνδί! 8. 

ΡΙὰ5 οὐ 11ὸ 1ὰ υγορέάιθ, τηοὶη8. 1] πὴὲ ἰδ] 4α ὉΠ 
ΡΠ {6 ρευίαδάθγ ια Χέπορποη γ᾽ αἷξ εἰ ἀθῆεξιη ἀ’ ἐοσῖγο 
ὑπὸ Ὠιΐοῖτα ἐχαδῖϊο ἀθ γγυβ. [1|9ΌὈ]εῖ ἦ6 οδὲ δυϊθογ 
Π᾽ εἰς Ρὰ8 ας }]6 ἃ ἀέσουντιγ ; 1] ομθγοῆα του]ουτβ ἃ Υ͂ 
Ιηθίίγα ἰὰ τποῦα]θ δῇ δέϊιοπ. Γ᾿ Δροσά 1] νϑὰξ Ῥυουνου 
αα  ὯΠ ΤΟΙ ἀοἹ( τέρῃεγ ρᾶγ ἰὰ ὈιεπέαιἊηςο, εἴ φαάνεο οείίθ 
[δ] 6 νϑγία 1] ἀγα ρ]ὰβ ἀθ Πιυρότγιοτι6 {ὰΓ 1685. ΘΠ ΘΙ 18 
Ζαΐανθο {88 Δγη65. δ᾿ ἀργὸβ οϑίζ8. τηᾶχ!ΠΊ8, 1] ΠΟῸδ. Π]ΟΠ- 
1Γ6 1 Ἔργα 46 Βαθυ]οπα τεπνεγίέ ρὰγ ἰὰ ἀέξβέϊιομ 4685 
ῬΕΌΡΙΕ65 οἱ 4658 ργαπάβ ρᾳρῃηέβ ρᾷῦ 168 Ὀιθηΐαιῖ5 46 νυτστιβ, 
εἴ (δγναπέ δππιῖο ἀἸπΠΠΓαΠηΘη8. ἃ ῸΠπ {ΠἸΟΙΏΡΠ6. 1,68 ἀέ- 
14.115 σοηοεσπαηΐ 1 ἐἀισαίίοη ἀθ σα οοπημπέταηϊ, πὸ ἰοπὲ 
ἀτηθπέβ 46 ρΡοῦγ ἔδιγα βπίγ 16 πέοθηῆμιέ οἢ62Ζ ἴοιιβ 168 
Πογημηθ5 ἀθ ἀένειορρον ἀθ Ὀοππα Πδιγο ἰοῦ 4] 165 
παΐαγα 68, δὲ ἀ6 165 ρῬογίθομ μου ρᾶγ ἀθ ᾳρ88 ἱπηιῖα- 
τοη5. “Χέπορμοπ ἰδθγιηΐπα οδίία εἰρὸσα ἀθ οουτβ ἀδ τηο- 
τα] δάαρίέ δὰχ ρῥυϊηοῖρεβ ἀθ 1 ἔσοϊς ἀβ βοογαΐθ, ρᾶσ πῇ 
ῬατΔ]]ὸ 16 468 ἀποίθπηθϑ πιοοῦγϑ 465 Ρογίεβ, ἄνθος ἰδ τηᾶ- 
Ὠϊὸγα ἀθ νίνγα ἀθ ἴοπῃ ἴθεπρθ. Ἐπ τῃηοηίγαπί σομη θη 66 
Ῥευρία ἀνοῖὲ ἀέρέπέότέ, εἴ φιδ {4 ρυϊῆαποα πα δ Τοπΐθποιὲ 
Ῥίαβ 416 ρᾶγ ἰδ δοοιιγβ 465. υσγεοθ τη τ θμδῖγεβ, μ᾽ αγοῖῖ- 
1 ρᾶ5 νοῦϊα σοηναίπογα [4 παίϊοῃ 46 1ὰ ἔοι έ χα 6116 δὰ- 
ΤΟΙ ἃ {6 ἀέθαγαῖου ἠδ [65 ἀποῖθηθ. ἘΠΠΘΠ118,) 1 ἜΧΟΥΣ ἃ 

ἈΠῸ ἀπϊοη 4] ἰουγηογοῖί ἃ {4 ρῇοῖγα, εηῆη, 1] Ἔχροίεγ του 

ΙῈ ἀδῆρϑυ 41} Υ ἃ ἀ᾽ ἈραηἀοηηοΥ 165 πἰαρθβ 46 {88 ρὸόγαβ 
ΡΟυΓ [δ ἰνγοῦ δὰ ᾿πχα αι ργοάαποϊεηΐ 168 τι οῃεδβ, ἔγαιϊς 
ἂς [658 Γποοὸβ ὃ ΤΕ]]65 Τοπέ, 16 οΓΟἹ8, [68 νι868 46 Χέπορῃοῃ 

ἄδῃβ ἰὰ (ὐγγορέάϊε, οὐ 1] ἃ ἴὰ δῆοογα ἀόμποσῦ ἀνθὸ ἂγί 

ΡΙαἤθαγβ Θχοθὶ]εηΐοβ ἰθςοὴβ ἀθ ἰαέϊίηθθ. ἘΠ|65 ἴοηϊ τὸ- 

Βαγάεν υγὰβ σοσητηθ πῇ ρΥαπα ρέπέγαὶ ; εἴ ἔοῃξ οοπποῖ- 
{6 165 Ῥεγίββ, ἀομξ οἡ Ἰρῃοσοιξ ἀναπί οα ῥγίποθ 165 6χ- 
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ῬΙοΙί8, δὲ αυὶϊ ἀνοϊθπε ἐϊό ΤΟυ1η18 ἀὺὰχ Μὸάεβ, ροῦγ ἀπὲ΄ 
ῃϑίϊου ΠΌγα εἰ 6] Παδαία. 
ἢ ραγοῖῖ αὰθ Χέπορῃοῃ δυγοῖέ ἀδ, ροὰνγ ἀέριον τὸ πὶ 

ΤΟΙΏΔΠη, 5᾽Δίδομου ἃ 1᾿ δχαξιιταἀθ ρέοργαριαμα : δὰ οου- 
ἴγαιτο, 11:.18. πέρῃρέο,;. Ρουϊ-διτο, αἤα αμ δου ουτα 

5 Δρουςαδηϊ τπθὰχ ἀθ ἰὰ ἢξδδοη. ϑΔῃ58 οδἷα, οοτηπιθηΐ, 

[ἐτοιῖ-1] ροΟΠΠ0]6 ἀ᾿ ̓ πλαρίηθγ χα Ἂπ δυΐξδατν ἢ οχαξὲ ἀδῃ5 ἴοπὶ 
Ουνγᾶρθ [ἋΓ ἰὰ τϑίγαιθ ἀθ5 Π1χ- 2116, 16 οι ἢ ρεὰ ἀδΔΠ85 
οἷα ἀθ 1ἰὰ Ογτορέάϊε ἡ 1,6 τέϊυϊταὶ ἀθθ. ἀπ ουΠοη5 44 η5 
Ἰβίαιι6 1168. 16 να]8 δῃηΐγοσ, ργοῦνθ, οα πὶ {61} 0]6, οετίθ ἄθγς, 
πΙὸγθ δδγίοῃ. 

1,ε5 Τηάϊθηβ8, ἀοπί ραῦῖθ Χέπορδοηῃ 5, ρατοϊεπε ἀ δροτά 
δΈΓΘ 165 ῬΡΟῸΡ]658 ατῖι6 ποῖὶβ ΟΠ ΠΟΙ ΠΌΠ5. Δα] γά᾽ Πα] (οα5 66. 
ΠΟΙ. [68 Το 85. α4}} ἰοὺ δἰίγσιριαδ, οἱ ἰὰ ργοροίξοη, 
46 αι γτγιιβ ἃ ᾿εὰΓ τοὶ, 46 186 ἽΠποιγ ΡΟῸΓ ἃΥριίγα ἀ68.- 
αἸβέτθηϊβ 41 ρᾶγίαροιθηξς δ]οσβ 165 Μὲάδ5 εἴ 165 Βδῦγ]ο-. 
ΠΙΘῺ5 ἴ, Ποιι58 ἀοῃηθηΐ πη6 ργαηάς Ιά4ές ἀε Ϊὰ ρυϊαποθ ἀθ, 
ο65 [πάϊθη5, [64 6116 πα [Δ ΓΟΙΕ σοηνθηγ ἃ δασαπα ΠΟΙ: 
ΟἸγοοηνοιϊῆηθ. [,6 ρΡῃποίορῃα Βιϊοτιθη δ]οσΐθ οαρεπάληξ. 
488 165 (Παϊαέθηβ, ἀοῃΐ 1] ἴογὰ ὈΙθητος φαθίμοη, [Θυνοιθηγ. 

ἀδῃ8 165 (τουρα5 ἀπ τηοηάγαῖια πάϊθῃ, ο6. 401 π᾿ Δυγοιῖ ΡΔΒ. 
ἔτέ ργδίιοδϊθ, ἢ οα ρτῖποα οἂξ τὸρῃό [ὰγ 168. ρευρίθβ ἀδ. 
ΓΙμάμ5. ἐὲ . ἀὰ ἀδηρδ.. 1.4. ορῃ]δέϊαγα ἀθ. Μ, Ἐτόγεοι, αὐἱ 
Τὰρροίδ 165 [πάϊθηβ 46 ἰἴὰ Ουτορέάιϊο δΐτθ 165 Παθιΐδη8 ἀδ. 
1’ ἀποῖθηπα (ὐΟ]οΒιάθ, ἀαγοις ἐτέ Ρ] 5. νγϑιθι Ὁ] 4016, ἢ 169: 

ΡΙθανοβ ἀοῃΐ 1] ᾿᾿αρρυϊθ πη ουΠἴδηΐ ρᾶ8 ἐςέ τηοἹ 5. [1068 ς. 
ΟἿ 6ἢ ἤαρδγα ρᾶΓ 66116- οἱ. ϑεϊοη οβ λνδηΐ, [88 ατθοβ ἄὰ, 
Ρομί- πχίη ἀγδηΐ τα (ὐδποδίδ εἴ ὰη Τδηδῖβ ἀΔῃ8 ἸΘῸΓ νοῖ- 

ἤμπαρθ, οἱ ἰτουνδηΐς ἀθ5. ρθαρ685. ποῖτβ, 168 (Ό]οῃ 68, 4} 

τεσαγάθ οσομητηθ ΕἸΠΙΟΡΊΙΘη5, [65 οσασεηΐ [πάϊθη8, ραγοθααδ, 
ἄδυ5 ἰεὺγ [γῆδπιθ ἀθ ρέορσγαρῃϊο, [88 [η4658 εἰ ἰδ (δυσαίδ 
ότοϊοπε ηΓόρατα}} 1685. Μ. Ετότος δυγοῖς ἀἂ ἔαῖτα δἰζθπίοι 

αυ᾽ Ηέτοάοϊε πα ρᾶγ]6 ροϊηΐ ἀ᾽Ἂη ράᾶγεὶ! {γὸπιθ, πη ριηέ, 
(δ ]οτηθηΐ ῬΑ 165 ΘΟΙΠΡΑΡΏΟΠ8. αἰ’ ἌΓΠ)65 α᾽ ΑἸδχαπάτγε, εἴ 
ΡδᾶΓ οοῃίόφαςξηί ροβέτίευτ ἀὰ ἴθ πιρ5 ἄς Χέπορμοπ [1 τς. 

 Ογτορ. εἀ. Ηυϊοῃἰπίοη, ρμᾶξ. 48, ἔ 18; Ρᾷξ. 158. 
180. εἴς. 
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ἴεγοιῖ Ρᾶ5. πέδπηϊοϊπβ ἱπηρ 0] 6 48 1ε5 το ῃθῆδθβ ἄς ἰὰ 
Ο(ΟΙομά6 εὐῆξης ἔδις ἀοπποῦ δὰχ ρθαρ] 65 ααὶ 1᾿ Βα! τοἰθης 
]6 ποπὶ αἀ᾽Ἰπάϊθηβ, παίίοῃ ἀοπὶ ᾿Ὀρυϊεποθ ἐτοιί οὐϊέθτα. 

΄ εἢ ραΐ ἐίγε ἀθ πηὲπιβ 46 465 ραυβ ἢιιέϑβ ἃ 1" Οτϊεπί ἀθ 
οοἰΐθ Ρσϑιηϊὸγα οοηίγόθ, οοηηπδ ἃ ρῥγέϊθῃς ἰουδ 168 ΠΟΙῚΒ 
ἀ Ἰεητηδγόζᾳ εὲ ἀθ (ὑδγάμποϊβ, εὐ ἔογί τοι} }}18 ἀ8 Τ]Π65 
ἀογ 8, 4ὰϊ ρᾶγ οεΐίς γα! οη β᾿ρρε!!όσγοπε Πρέγϊθ, Γαϊναμέ ἰὰ 
τοιηάγαὰθ ἀα ϑιταῦοῃ Ὁ, 

. 9}π ραῆαρε ἀ᾽ Ηέτοάοίο! ἃ ἀοπῃέ ᾿ϊθὰ δὰχ σοη]θέϊαγοβ 
4ἀς Μ. Ετόγει. (ὑεῖ ἀποίθη ᾿πτογιθη γ᾽ ραυὶς ἀδ5 ΤΠ 16η8, 
ΡΘαρὶΘ ἀὰ Βοίρῃοτζο : 1] π᾿ εἶ Ρᾶ5 δίῃ ᾿ἱπάϊβέγεπί 4π6 16 
Ρθηΐβ ΕΠ 8016 Αοδάέτηϊοϊεη, ἀν ᾿ἰγὸ ΤηἀἸθηβ, οὰ δ: πη 68, 

Ηοϊπδηϊαβ εἰ ΟΝ ἘΠΕ] Ιηρ; (6 Τος ἀέοϊατόβ ροὺγ σοί ἀογ- 
ΠΙὸτο Ιθφοῦ, 41 [8 ἰγοῖινα σοηῆγηηέθ ΡΔΓ τὴ ἔγαρτηθπὲ 
α᾽ Ηε]Ἰδηίοιιβ ἱ δὲ ρᾶγ Ἰ’δυῖτοτιτέ ἀθ βου ]ὰχ πὶ, ἀ6 Βέγαθ οι π, 
ἀ᾽ Ατίθη 9, ἀ6 Ἰ᾿ ἐογινδῖπ ρῖθο ἃ 41 ἤοτβ ἀθνοηβ 16 ΡοδΠ)6 
ἀδ5 Ατροπδαΐαβ Ρ ἔδυ εδηχθης δχίγιραέ ἃ Οτρῃέθ, ἀ6 Ῥοιη- 
Ροπῖὰβ Μεῖα 4, δπῆη ἀθ νδίεσιβ ΕἸδοοιιβ τ. ἴ7πηῸ6 [6]6 

Ἰεζίγα, οἱ ἀπὸ Ππ|ρ]6 του πδ!Ὅἢ οἤδηρο ἰοπνοηξ 16 Ποῖ 
ἄἀεβ. ΡΘΌΡ[685, οἵ {δτὶ ἃ [68 ἀπ ηριιοΥ απίτο εχ, ἴοι ΡΟῸΓ 
ἀόῆρηεγ Ἰεὰγ ἀϊβέτεπία οτίριμπθ, [οἱέ ρου οομήδίου ᾿ΘῸΓ 
ἐτηιρτδαίοη. (Ἰοη5- 6 τῇ ΘΧΘΙΏΡΪΟ : 168 ΘΙΠΕΘΏ8, ΣΣίντίοι, 
ΒΑΙτοϊθηΐ δαίγαξοιβ 1176 ἀὸ [μοι πο8 ὃ, οη ραῆδηϊ ἀδη5 ἰὰ 

ΤΉγδοα, 115 η6 5 Δρροϊόσθηξς ρ]ὺ5 8 διηῖεβ Ξίντοι,, Οἡ 
τη ΟὈ]θέζεγα Δη5 ἀοιιῖο 1 ἀἰνιποη ἐδ 1᾿1πά46 δαάτῃϊ8 Ρὰγ [65 
Θέοργαρῃθβ Αταθββ, [οι 165 ποιὴβ8 46 Εἰθῃὰ εἱ ἀθ ϑεπά, 

τ Οἡ σοηποῖξζ {ατγοῖουξ οε}]ῖ6 ἀδ 
Οὠπωολεξπαπα ἀδτβ 1ὲ5 τηοηῖβ Ρατὶᾶ- 
ἄτεβ, δτιές δὰ [πα.ἐἢ ἀς ΤτέδὉπής 
απ ᾿ς ρβᾶγβ ἀ65 [,Ζεβ, ηυὶ εἰ Ἰ|᾽λη- 
οἴσπης (οϊοῃ!άα Τταπίρῃαπδῃβξ. 

ἢ -----τβηρας ὁμωνύμως τοῖς Ἕσπε- 
εἴοις καλοῦσιν. δίτα 0 Χὶ. ᾿ν 343. 

1: Ἡετοά, |10. ἵν. ο. 28. 
κ Αοαά. ἀὲβ Ἰηΐογ. ἴοι. ἵν. ρ85. 

6ο4. 
1 Βόσπορον δὲ τυλεύσαντι Σινδοί, ἄνω 

δὲ σούτων Μαλιῶται Σκύϑαι.. . ϑ.Πο]. 
ΑΡΟΪ]. 110. ἵν. ν. 322. 0Ὁ] Ἰερεπά. 
Μαιῶται, ῬῖοῸ μαλιῶτωι, 

τ Μεχὰ δὲ Μαιῶτας Ἰιντοὶ ἔϑνος 
Ῥετῖερ. Ρᾶρ. 29, 30. ΠῚ δας ἐδηοοτγα 
τε ἀδῃ5 οα ραῆδρε Σινδοὶ ροὺξ Σιντοὶ, 

Ραϊαα᾽οἢ νοὶὲ ἀρτὲς Σινδικὸς λιμήν, 
Ὁ Πυθα δι 3.30. 
δ Ῥοτρὶ.. ΡΟΠΕΙ ΕἸχ, 6. ΒΙ5 πὸ. 

Ῥᾶρ. 131. (εῖ ἃυΐευγ τηρεῖ ἰὰ ραϊβ 
ἄες Βιπάθβ οὰ ϑἰπάϊεῃϑς ἃ π4ο ϑιαδδες 
ἀς Ραπιίσαρα, ν}]]6 ἀι Βοίρμοτγο Οἰτα- 
τηέτεη. 

Ῥ Σιντῶν δ᾽ ὠγερώχων, Ν. 1044. ἴ6- 
δεηά. Σινδῶν. 

4 ,Δδύμαῖος 171 (ΔΊΑΣ). αὖ ΤΡ )ς ἡεγγα- 
γι ομἱογιὐμς σοπαλία εμὲ, 1ιῖ). ἱ. σᾶ. 
19. Ο᾽ εἴ ἀπε δτγευγ, σα ΡΘμρΡ]ς π’ἃ- 
νοϊζ ροϊπί ἄς ν}}} 68. 

τ Ατροη. ἰἰὉ. νὶ. ν. 86. 
5 ΤΗυογά. 110. 11. 8. οϑ. 
τ 5000). Τπαογά, ἰὰ. ἢ, ], 

Ν ἢ 
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τη 815 6116 π᾿ ὁζο!ε ρᾷβ σοῆπαο δὰ ἴοτηβ ἄς Χέπορμοῃ; ἀ᾽411- 
]θγ5. 165 δ᾽η468. ἢ6 ροπνοϊθης ἄν οὶ ΔΒΟῸ ταρροτί Πηέπηδ 
ἐϊοϊσηό, ἀνεο 165. Ὠδδιίδηβ ἀββ Ῥογὰβ ἄθ 1᾿[ηά{8. 
ῬΓΘΠΊΙΘΓΒ ἐζοιοηΐ διι- ἀοῆτι5 ἀθ8 Μέοίοβ, οἵ [αΠ]ΟἹθπξ ραγίῖα 
ἀε5 ϑογίμοβ ἃ, 115 ἀνοιϊθηΐ ἄοπο 168 τποοῦγδ Δαναραα οἵ 
ἀρτοῖῖθβ ο6. 401 πΔΏΠΟΠΟΘ ρυὸτθ ἀη6 παῦοη Ρυπίδηίξε. 

1,65. 

115 ἤσοπέ πέδῃτποιηβ αθ] 68 Ἰηναῆοηβ, ἄοπε 115 ρογάϊγοπε. 
16 ἔγυϊς ἀνεὸ ἰθὰγ 1εγίέ, Γἰναπὶ τἀπὸ ταάποη ηὰ6 Ν᾽ αἰέ- 

Τί5 Β]δοου5. ποὺβ ἀέπρηθ ἀ᾽ ἊπῸ τηδηϊὸγα ἂἢ ΡΘὰ ΟὈΪΟυΓΟ 
“45 (68 νεῦϑ: 

Βερδπεγθίαιθ τυαὰπί 51η641, ρ]οτηθγαπίηαθ ρϑίθγῃσ 
Οὐ ἶπ6, ΠΠΟ ΘΕ8 1 τπδ πο 65 νεΥθ γᾶ [ὈΓΠΊΔ5 Ζ, 

Ογτὰβ ἕογοα 165 ΟΠαϊἀέθηῃβ ἐδ ἔδϊγθ ἴὰ ρβαῖὶχ ἀνε 165 ἀτ- 
τηέῃϊ]θη8. [} οἵ ἐνιάθηΐϊ ρᾶγ ἴοιβ 165 ἀέϊζα:}5, Ζα οἢ ἔτοιῖινο 
ἄδηῃβ 1ὰ Ογτορόάιϊο [ὰγ 16 ῬΥΘΏΪΘΓ ἀθ οα5 ἄδθὰχ ΡῬθυρ]68 ., 
46 Χόπορ]ιοῃ, οοτημηθ οδίδτνε Μ. Βτέγθξ 2, πᾶ Ροϊῃῖ 
νοῦ ραι]εῦ ἀο8 Αἤγτγιθηβ ἀθ 1ὰ Μέί(οροίδῃμ!8, πη815 468 
ΟΠΔΙν 68, πο ἀοπί τπ6 ραγίῖθ Βδ τοις δὰ τηϊά] ἀτι 
Ῥοπί- Εὐχίη οἵ 1 ̓ δυΐγο δὰ Νογά ἀδ 1᾿Ασυπηὸπῖθ. (ὐὑδυχ-οὶῖ 
ξαγθηΐ ΘΟΠΠι5 ἄδη5 1᾿δηςαιτ6 ἴουβ 186 ποπὶ 465 (Π]- 
ἀέδηβᾶ, ποῖὴ ἀέτινό, {πἰναπΐ Επδίῃο, ἀθ οὐ]! ἀ65 (ὐαἱΪν- 

Ὅε5 Ὁ Δρρο]Ἱέβ δὰ ίδη5 ἀ᾽ Ηοπιότγθ, ΑἸ ΠΌη65 5, δπίθϊα ΑἹΥ- 
ῬΡε58 4, 

Ῥεγίοπμπθ ἢ ἸσΠΟΥΘ 46 ο6. ῬΘΌΡΙ]Ὲ 8᾽ ἐἔζοιε δπεὸγαπηθηΐ 
δΔάοῃπέ διὶχ ἰγανδιιχ 465 τη1Πη68, οἵ ραῆοιζ Ροὺγ ἀ᾽ἢ801168 
ξογρεγοηβ. Βοοβαδγί οἱΐθ ἃ οβ [α]6ῖ ὑπ ραῆδρθ οατιθὰχ ἀὰ 
Ῥο]ϊοτοθίοοῃ ἀθ . ΤΠ )αϊτηη8 5. Οὐθίίθ γέραϊαξου δα οδαίδ 
48 16 ποῦ ἀβ (ὐπμπαῖγθ 685 ἐζοιϊ Τοανοπί ᾿ΓΊ8, Ρϑ. πιέΐοην - 
1716, ΡΟῸΓ ἰς [ἐγ δὲ ἰουΐεβ [ογίεβ ἀ᾽ Ἄγηεβ ὅ. ΟἿ ᾿ἰθὰγ δί- 

ἃ Θιταῦ, 110. χὶ. Ρὰρ. 341: 
Χ Ατροη. 110. ν!. ν. 86, 87. 
γ γε. ΡΒ. τοὺ. 185. τοῦ δΕσ: 
2 Αοδα. ἀε5 [ηΐογ. το, ἵν. ρᾷᾶρ. 

Ὁ 5.5. ΘΕ τ ἢ 
4 Θεγαῦ. 1}. ΧΙ]. Ρᾶρ, 378. 
Ὁ 1υβῇαιῃ. δὰ οηγί, Ρεγῖερ. ν. 

68. 
ς ΠΙαά. 1:0. 11. ν. 8.57. 
ὁ ϑιγαὺ. 110. Χὶϊ. ρὰρ. 378. δίερἢ. 

ΒυΖ. ἴῃ ν- 
ὁ Βοοἢ. ῬὨαϊςρ. 11Ὁ. 111. δ. 12. 
{  ιμπήβοιίψιο οἠαὶγὸς ναβά ζογπαος 

ἐφμοίεῖι. Νίτς. ἄδπ. 18. νη]. ν. 446. 
Ολαϊγός ἀῤῥοϊϊαίμν γεγνμτη φμία ῥγὴοος 
γιμπ αῤμαὰ ΟΠλαίνδας ... Ἰηυθρηίμηη οὐδ, 
δεῖν, δά ἢ, ν. βοῤῥωδ βιιέ αῤμα φιος 
παραγ ζεγγμρι, μηᾶφ αὐπε ἀἰϊοίέωτν' 
ολαϊνὸς τρία πιαϊεγῖθς. ὅϑεῖν. δὰ Ζξη.. 
110. 1. ν. 58. ᾿ 

ΞΕ Χάλυβος Σκυϑῶν ἄποικος. ὶ- 
Τ0Ὦγ]. δερτ. δὰ Ὑπεθῦδβ ν. 736. υδὲ 
5080]. σεσωματοποίηκε γὰρ τὸν σίδηρον. 
Μ. ἀς Ροχπιρίβηδη τγᾶάαϊς ἰὰ ραῦαρε 
ἀε σε ροξιθ, 16 γεν, οδ τπουέθὶ ῥοι ον ας 
γίδες, Ττὰὰ, ἀ ΕΙΟΏγ]ε, Ρᾶΐβ. ττόν 
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τγῖθα8 τηδιης ἰὰ ἀέοομνεγίθ ἀθ οα τηέία], οἱ 46 1᾿᾽ατὲ αὶ 16 
ἴδιο 1 υν]γ ἃ ποβ θείοιπβ Β. 1] εἢ ἀ᾽ δυΐϊαπὲ ποὶπβ ἐϊοηπαηΐ 
4118 οϑέῖθ οοσαραίίοι ἢϊ ΠΕΡ ΠΡῸΣ δὐὶχ ΟΠ] 65 1 οα]τατα 
ἀξ ἸΘῸΓΒ ἔογγθβ, ι᾿ 6 1168 ἐϊοίϊδης Πιμέθεβ ἀἄδῃβ τη ΡΑΥ5 διιἀθ 
οἵ τηοηΐαθυχ. [4 νεηΐα ἀθ ἰθυτβ οανγαραβ ἰδ ἔουγηϊ- 
ἴοι 16 πέσοϑηδιτο Κ; πιαὶβ ἢ6 168 οητιοΠδης Ρά5, 115 ΘαΓα πῇ 

αἰΔΡοτὰ ἀδβ γοῦυρεβ ἃ ἰὰ (ο]46 α᾽Αὔἴγαρε, τοὶ 468 Ρδγίβ ; 

Θη! 6 118 {8 νγόγθης ἃ 1ὰ ργοίεπηομ ἀε8 Ὀυιρδηάβ!. 115 

Ὧ6 οεῇΈέταπε ἀθ 1 ̓Ἔὄχογοθῦ {ὰγ 16 τουγϊζοιτα 468 Αὐπιηέμῃ:θη8» 

σα’ δὰ τἡοτηθηΐ οὰ οοιχ-οἱ ἰΘῸΥ οἐάἀόγεηΐ, ρᾶγ 16 σοηίς 1} ἀ6 
Οὐγγταβ, ἀπὸ ρογίίοπ ἄθ ἰθυτθ πιοηΐαρσηθβ 48] ἐϊοϊε ἀειηθα- 
τέθ ᾿ηου]ία, σαοϊ χα ΕἸ} ]16 Εὰς ἐγὸβ ἔτι] τὰ (Οὐδ ἔλι τηέτιδ 

4’ ἔῖγα σεπηιασγαπέ, ρα} σοπίϊαϊα 1ὰ Τἐραταίϊίοη ἀθ5 ὉΠ δ- 
ἴγθεβ ἀΐάνεο 165 Ομαϊάόβηβ, εἴ ποῖ τπηοηΐγο 1 οσρῖπο, 

7αίχυ᾽ ἃ ρῥτέΐεπε ἱποοηηιι, ἀς 665 ἄθυχ ἀϊβέγεπίεβ ἀόποιῃ!- 
ΠΔῸΠΟη8. 1] οοηνϊθηΐ ἀ8 1 ἐοϊδῖγοιῦ ρᾶγ ἀθ πουῦνθ]]85. σας 
Ὀἤετο 65. 

Ῥδη5 ᾿᾿οανταρα {γα σείγαιία ἀθβ Π1Χ- 1116, Χόπμορῃοπ 
Ποῖι5 ἀϊῖ, 4.6 168 ασθοβ, ἀρτγὸβ ἰα Ῥαΐα:}]6 ἀθ ππαχα, ἀ1γ1- 
δέτθοηῖ ΘΓ το νὸτβ 1᾿ΑΥπηδηϊθ, οἵ α6 165 σέπόγαυχ 
Ρεγίδβ ἀγαηΐ ἄνεὸ δὰχ 1ε8 Μυράομιθῃβ, [85 Ατηγδηϊθηβ οἵ 
65. Οπμαϊάέθηβ τηθγοθηδιγθδ, νΟῸ] γος 8 ΟΡρΡοίου ἃ [ει 
δηίγέθ ἄδπβ οεἰία οοπίτέθ. (δὲ Ὠϊποτίθπ αἱουίθ οί 48 
[α1τ6, 4.16 6658 ἀξγῃῖθτβ ἐϊζοιθηΐ Ὀγαναβ εἴ ΠΌτθβ ἢ), Αἰ οοῃ- 
ἴγαῖγα 1] ρᾷυ]8 41}|16 8 465 ΟΠ Ιν 0658 σοιητηθ ἀἾμη6. παίϊοῃ 
(ουηδ αὐχ Μοίν ποροῖθηβ οἵ νἱναπί ργϑίφας τοπία ἀπ {τὰ- 
ν81} ἀθϑ ἔογριεβ 9 ἀδῃβ ἰδ νοϊῆπαρθ ἀβ ϑίπορβ.. 115 αϊθδ- 
τοῖϊθηξ ἀθβ5 ΟΠμαϊάόεθηβ, [6] 11, Ρᾶγ 14 τηδηϊόγα ἀοηΐ 115 
ἐϊτοϊθπξ δτιηέβ 4; 11] 168 δῇ αἰπηηρθ ουπ] ]]θσηθης ἀδῃβ 
Τ᾿ ἐπυτηέταξλοη 465 ρ8ῖ8; 46 165 [)1Χ-1Ὼ1}186 ρατοουγῦγοπε ἐἢ 
Αὔθτ. Τ᾿ αρτὸβ ὑὴ ραῆδρε ἀ᾽ Ηδβοδίέθ, οβ ἀβγῃϊεσ βθαρ]θ 

Ὁε αυἱ ρἰαιϊός ἤξηῖῆε : ἦς 3εν φμῖ ποις  Ογτορ. ᾿ἰὉ. 11. ρᾷρ;. 202. 
“θη ἐς ϑογίλες, φηὶ α ἔϊέ ἱγαρβοντέ 
αἴε ἰᾳ δονίλῖο, οἱ 1] ογοΐτ, 

ἃ Απιπλίδη. Μδτγοεὶ!. 10. Χχτὶ. οδᾶρ. 
8. εἴα. 

ἱ της (λαίγδιηι ἀμγὶς ῥαϊϊοης Ομ 
ομΐίως 1 ἀρ». Ναὶ. ΕἸδσο. 110, ἦν. 
ν. 611. διά, 5.0]. Αρ0}}. Ατρου. 
δὰ Ἰ1Ὁ. 1. ν. 1οογ. : 

Κ᾿ 0Ὧο]. Δροϊίοη. ἴος. ἴχρτ. οἰ, 

τὰ 14, ρᾷρ. 2οο. 
π οἱ Χαλδαῖοι ἐλεύϑεροι καὶ ἄλκιμοι 

... ἔχρ. Ογτγ. εἄ, Ἠατςοῦ, Ρ. 184. 
ο Ὕσήκοοι τῶν Μοσυνοίκων, ἰὰ, 

110. ν. ρᾶξ. 394. 

ΡΊΑ, Ραρ. 395» 396. 
4 14. μρᾶρ. 184. εἴ 325. 
τ Χάλυβες παὶ Χαλδαῖοι τ, 

616. ; 

ΝΠ 2 
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ἨἩΔΡΙΐΟΙΕ ἀνθὸ 168 Αὐτηδπίθηθβ ργὸβ ἄθβ τηοηΐβ Θου 78. 
ΤΘῸΓ τουγοῖγα ἐζοις ΠΙ]!ΤΟΡ 6 ἄς 1ὰ Βαἢ]Ηὲπα, ἀδ8 1ὰ 

Ῥῃαῆπαπθ εἰ ἀθ 1ὰ Ἑπογζὸπε, ργονίηοαβ ἀθ 1 Αὐπηὸῃιθ 3 εἴ 

ἀνοῖ δι ΪΝογά οϑ]ὰϊ ἀε8 Μδογομθβ, ἃρρ611έ68. ἀδβριιῖβ ϑδῃ- 
Ὠΐδηβ ᾽ς, (ε8 ΟΒΆΙΥ 65 ἴοπε 165 ΟΠ α]ἀέεηβ 48 1ὰ Ογγορέ-. 
16. 1,65 δυίγεβ, ἀοῃΐ σευχ-οὶ ἐϊζοϊθηξ ὑπη6 σΟ]Οη6, ἀγοϊθηξ. 

οοηΐδγνό ἰθὺ ΔΠΟΙΘῚ ΠΟΙ] ; 115 ἀδστηθατόγοηξ του] ΟΌΓΒ ΘΠΈΓΕ 
ΘΙΠΟΡΘ δἵ Ασηβῦ, ΑΡο]]οη5 ἀ6 ἈΠΟ 68 168 ταρρτοοῆα 
465 οὔίεβ ἀπ Ροηῖ- ἔλιχ!η, ΡΟ 165 τηδίίτα {τ 168 Ρογάβ ἀπ 

ΒΕ οάοη Χ ; ϑου]αχ 165 ράσο επίγα 1ε5 ΤΙθαγὸποβ εἴ 168 
ΑΠγτίθηβ ἀὰ ΡΟΠΌΥ : ἐπῇη Ρ]ῖπη6 ἐπ γαῖῆδ ἰὰ Γεοοπάδ ορὶ- 
Ὡϊοπ, Θἢ ἤχαηΐ ἰθὰγ ἀθηηθατο ρτὸβ ἀθ ΤΗλμίογτο. (δεῖ 

Πα γα Ὠδίαγα δ δὴ αι {γὸβ. Ὀϊθη ἰὰ ἀιβέτοηος ἀνθὸ 168 
᾿Ασιηέπο- ΟΠ] γ 065, ρθη “ἰγηιόηο- Οἠαίψ ὑε5 Σ οὰ (πα]ἀέβῃβ 

(6 14 ρεῖ Ατπηὸη!θ ἃ, 
Χόπορμομ ἔδις τπθηίῖοη Ὁ ἄ᾽ απ ρῥγέίεπε 46 Ουγαβ ἢΐ 

ΔῸΧ Οἤοῖβ 4658 ϑυγιθηβ, εἴ ἀ'Ἂη ογάγε σα ἢ ΡῈὈ]1α θη ὅ50- 
ΤΙθη, Συριστὶ, ἀρτὸθ Δ ὑτιδ ἀθ Βαθυ]οηθ, ΡΟΣ ΟὈ]ΡῈΓ [88 
δαριΐδηβ (8 [8 ΓΗ ΘΓΠΊΘΙ 4115 ἰΘῸ ΓΒ τη δι Ο 5, ἸΒῸΣ Ῥγοτηθδῖ- 

τδηΐ ἃ οοἴία σοπά!οη ἰδὰγ στᾶσθ. (ὐὑδί ἐοτγιναιη ἃ νουϊαὰ 
ῬΆΓΙΕΓ ἄδλη8 οα ρααρε 468 ΑΥγτιθηβ ἃ 4] 165 ἅτϑοβ ἀοη- 
ῃοϊθηΐ 16 ποῖῃ ἀθ ϑυγίθηβ, [1,68 ῬΡΘΌΡ].68 416 Που8 60ῃ- 
ΠποΙοη5 ἴοιι5 οδίζα ἀογηιὸγ ἀέποτηϊηδίοη, ὀϊζοιθηΐ ρτοργο- 
τηθηΐ ΔρΡρΡ6]}168 ρὰγ [ε85 ὕτθοβ “γαηιόοπα ἃ. ϑαϊναπί 1᾽ υἱᾶρς 
46 14 παίίοῃ, ϑίγαρομ ἄόππθ 8 ποιὰ ἀθ ΘΎΤΙΘΠ5 ἃ ΝΙΠῸΒ εἴ 
ἃ Θέ ΓΔ 115 ὅ, εἴ ἀρρ6}16 1 ἀποῖθη τογϑυτηα ἀ’ Αἤγτιθ 1 6ηη- 
ῬΙΓΟ 4685 Θυτθη85 τὴν Σύρων ἀρχῆν. Ῥοιηροηῖιβ ΜόΪϊα οοτη- 

5. ΑΡ. διερῇ. ΒγυΖ. ἰῃ ν. Χάλυβες. 
ἢ Θιταῦ,. 110. χὶ!. ρᾶξ. 378.᾿ 
Ὁ Ῥοτὴρ. Μεῖδ. 110. 1, 6, 10. 
τ 1Δ. 110. 11. ν. 370. 1003. ὠγχιάώ- 

λων Χαλύβων 110. ἵν. ν. 1475. 
ῬΕΙ͂. πᾶ. 21,.32: 
2 Ἡϊῆ, Ναξ. [ἰδς ὙἹ. δ. 1] 

Θιγαῦ. [10. χὶϊ. ρᾶξ. 378. 
ἃ Ὠεραΐς αυε 7.2] σοτητηθπίαυξ 

οος οὈϊογναϊοηβ ἃ 1᾿ Αςααέπγϊε, 1᾽ Αἱ 
ει σοπποίδαποε ἀξ οε}]ε5 ἀς Μ. Μι- 
σῃδξὶῖς ΤᾺΥ 1ε5. ΟΠαϊἀέεηβ 1] ρτέ- 
τη 46 σεὺχ ἄπ Ῥοηι-Εὐχίη οὐ 

ΟΠ Ὀ65 πα ξαϊοίεπι ἀποϊεππεπιεηΐ 
αὐ᾽ὰπα πχᾶπηα παίΐοπ ἄνες 1ε8 (ἢ ]- 
ἀέξης ἀς 1ὰ Μέϊοροιϊατῃηϊε, οὐ Ρ]α- 

νὶά. 

ἤευτβ ποτάθβ ἀξ οεβ ραϊευτγβ νἱηγεηὶ 
5 ἔτ 011γτ. ἋΟε ραῆαμε ἀς 7έτέτηϊε τε- 
Ιαι1 ἃ σα ρΡευρ!ε, ,γαπσείμτηε ξέγτιπι ὃ 
)ντιρπ {ριεπίτγιοπαίε κί ας ο. χν. νυ. 
12. ΤΊΘ ρϑιοὶξ ὑπ ῥγθανε ἀέοϊῆνεα. 
6 ἰαναπΐ εἰ Ἰυπἀϊ!οϊεαχ Ρτιοξεῆξαν ἀς 
σατίηρας ἐπ σᾶρρογῖα πέδητσηοϊὶ 8 
ἀ᾽ Δαῖγεβ, 4}}}} ἕδατ [ἴγα ἀδηβ᾽ ΪῸΠ ῥτὸ- 
ΡΓΕ ουντγᾶρθ, ϑρίςι!ερ. ξεοργ. Ἡεῦτε - 
ογατη ἐχί. ροίξ Βοοματγίαπ), ρᾶγς ἴῈ - 
ουηάδ, Ρ. 77---τ-94. 

ὑ Ογτορ. ρᾶρ. όοο. 
ς Ἠδγοδοε ΤΠ. 11.0.63. 
ἀ Θιτγαὺ. 110. 1. ΡᾶΡ. 28. 
ςΊΩΟ. ἰἴ. ρᾶξ..ρ8. 
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Ρτεηὰ ἀ8π8 16 ϑυυῖβ, Ιὰ Οο]ε- ϑυστῖο, οὰ ϑυσῖθ ογθαΐο, Ἐπίγα 
16 Ταρδη οἱ 1 ΑπΕ] θαπ, Ια Μέϊοροϊατμηϊε, 14 Πθαιηδίοδηε, 
᾿ Αἀϊαθὲπε, Ια ΒαΡυ]οηὶο, [ὰ Τπἀέε εἰ 14 Οοιπαρὸποῖ, Τοῦ 
Ια ρᾶυβ ἄβριῖὶϊβ Βαρυίοπα Ἰυΐαα δὰ Οοἱ ἀ Ἰθιι5 εἴ δὰ 
Ῥοπί-Επχίη, ὄζοι μα ριτό ρὰγ ἀϊβέγθηβ ρθαρ]65. σοππιβ 6ἢ 
Βέπέγαὶ! ἴοιιβ ἴα ποπὶ ἀθ ϑυγίθηβθ. 1, ογίαγα Β' εἴ 168 

Οτπιθηίδαχ ἱ (8 ἔδσναπὶ δποοσθ ἀθ ἰὰ ἀξῃομηϊηδίϊοη ἀα 5Υ- 
ΓΙΘΠ8.0 ΡΟῸΓ ἀδῆρηου 188 Ρθιρ]68 ἀθ ἰὰ Μέϊοροίϊζαμμ! Κ. 
Οὐγιιβ 4]]απί ἀθ ϑαγάεβ ἃ Βαῦγν]οπα, ἰουμηϊς 168 αρρδάο- 
ΟΙἸΘΠ5 εἰ 165 Αταῦθεβ ὶ. (ὑβ8 ἀθύῃιεσθ ἀοινεπί ἐΐγα ἀ65 Α- 
τα 65 ϑοόμπιζθβ 41 ὨδΟιτοιθηΐ 165 τηοηΐαρη 68 ἀ6 (Ἰ]1016 εἴ [6 
τηοηΐ Ατηδᾶπὰβ εἴ 416 Ροιηρέθ νδιπααϊ ; οὰ ΟΘῸΧ 48] 6Γ- 

ΤΟΙΘπί ἀδηβ 165 ἀέίετίβ Πιμέβ ἃ ᾿᾿ ΟσοΙάεπί ἀθ ᾿᾿ ΕῸΡὮταίο, εἱ 
ἀοπί Χέπορμοη ἔαϊξ τηθημίοη ἀδηβ (4 τείγαιϊθ ἀθ8 Π 1χ- 
τη 116 πὶ (ὑξβ ϑούηϊίεβ δνοϊθηΐ-1}8 ἰδ ἀθιῆθυσο ἀδη8 
Τ᾽ ΆτΑΡΙΘ, ἄοπὲ υτὰβ ἤξ ἀπὸ ϑδίγαριθ ραγιου]ὸγο, 48} 
ἄἀοπηδ, (εἰοη Χέπορῃοῃ, ἃ ΜόρανγζΖε " " ἴ7π ρᾷγβ8 Πέγ]β 
εἴ {24π5 δι 5 ροινοι!-"} δίγθ ἀπ ῥτγονίποθ πηρογίαητο ἀθ 
1 δηιρῖγα ἀβ Οὐυγὰβὴ 16 οὔοὶβ 46 Χέπορῃοη ἃ ΟΟΠΊΡΓΙ8, 
ἴοι 16 ποι ἀ᾽ Ατδριθ, ἰὰ Ραϊείιηθ, 1 Ἰἀυτϊηέθ, 1 ῬΠΟ πΙοΙο, 

ΤΆτΤΔΌΙΘ ρεϊγέθ, ο}]]6 α᾽ Ἠέγουμη, δηῆη τουΐα 14 οοπίτέθ, 
ἀδρυΐβ ἴα ν1}]6 ἀ6. Ροπάέοῃ 1π{αυ᾽ὰ 1 εηἰτές ἀδ 14 ργείᾳχυ᾽- 
6 ἀ᾽Ατσάθιο, ἰδαῖι6}}]6 ἔοτγτηοιῖ, ἰεοη Ἡόγοάοίο, 1α Πχιθιηθ 

ΘΔΙΓΑΡΙΘ, ἀὰ ἴθ π)5 ἀθ ᾿λαγὰβ ἢ]5 α᾽ ΗἩγἤαίραρ. ὧπ ορίεγ- 
γΕγᾶ ΘΠΟΟΤα 416 188 Αταρθθβ ϑοόηιϊτϊθβ, 481 ἐτοϊεπέ ἃ ΠὍ01- 
ἀεπί ἀδ 1 ΠΡητγαῖθ, οπὶ ἐζέ οομπιιβ ἰου5 ἰὰ ἀέποιηϊπδίοη 
46 ΘυτΊθ 8 4. 

Ῥδηβ 1ἰῈ σγέοιξ ἀθββ8 ὄἐχρέδιτιομβ τη] 1Πς81τθ8, 46 Ουὐτὰβ ἢϊ 
ἄἀδληβ 1ὰ Βαθυϊοηϊθ, Χέμορμοι ρᾶγοῖε ἄνοὶγ πέρ]ρέ 1᾿6χ- 
δὐϊιαἊδ σέορταρῃιηθθ. ““ Οπ ομδγοθετγα ᾿πυΠδιηθηΐ, αἰ 

“Ἰρ Τἀνδῃΐ [είν μο]65, 5026, ΝΙηῖνθ οὐ Βοθαΐδηε, ἢ τα- 

ΣΎ πεῖ, ἘΠῚ ἢ ἀ᾽ ἐϊεηάτε οὰ ἀξ τεβτοϊπάτε ἃ θη τό 
ξ ϑεγδῦ, 110. χνὶ. ἴπῖῖ. Ρ. δοῦ. οεῖῖε ἀέποτγηϊπαῖίοη, ποῖθ 1. Ρ. 5. 
τ επί. δ χα ν. 6. 7. ἐχ ι Ογτγορ. ρᾶρ. 517. 

γετί. ΧΧ, Ιπἴεῦργ, ]οίερῃὶ μι. τὸ τας ΒΒ. 4.5: 
διά. 110. νἱῖ. ο. 8. τ Οντορ. Ὁ. ν|}}. Ρ. 633. 

1 ΑἸέεγς. ΕἸεπὶ. δἴγοη. ς. ἴ. εἰ 0]. οἾΑνυδοα καὶ λυπρὰ, αἱ εχ 1Ἰ. τνΐ, 
Ὡοῖ, Ρᾶξ. 17. ΘΔ. 

κ Με. Ῥδοῖεσ δχοαΐίε ἔτ οεῖ δτιῖ- Ρ Πετιοάοι. 110. ἢἰ ο, 91. 
οἷε ἴοῃ ἀυῖευγ, σῇ ἀϊΐδπὶ ηπς, σοπίοτ- 4 ϑιταῦὺ, 1, χΥΣ, ράΡ. 507. 
Τηέτπιεηϊ ἃ ςεῖ υἱᾶφο, ἃ 16 ρογτηες 
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ἐς ηρτηπιέεβ ἤδη8 1 οῖγα ἀθ5. Μὸάοβ ; 1 [δ]68 Βαυΐοπς 
“ς οἱ ποπηπγηέα ἄδηβ 16 Ν'. ᾿ϊνγθ,) οοιητηβ ἢ ἰὰ ἢαυσῖα Αἶθ 

“ς ηἶδῃ ἀνοϊξ ροϊῃΐ α᾽ Δαῖγ88 ; οα π᾿ εἶ αυὰ 14 ἔῃ ἀδ 1ὰ νὶ8 
“ς ς γτυβ α}} γΥ Ἰοϊπί ὅ0Ζβ οἵ Βοραίαηθ. Νοῦβ πὸ ἴδα- 
“ς ΥἹΟΠ5 Ρᾶ8 Πηόπη6 486 Ϊά τἰνιὸτθ, 41 γανουίοι: οθείθ ν1]]6 
« (ΒΑΡΎ ]ΟΠ6) 5᾿ἌΡΡθ}ῖῈ Τ᾿ αρῃγαΐθ, ἢ ποὺβ πθ [ἌρΡρτθ- 
“ς ΠΙΟΏ5 α᾽ΔΙΠ]ΘῸΓ8.; οἴ οἡ ἀἰγοῖῦ 46 ο᾽ εξ 1 πΙαὰ6 τἰνιὸγα 
« 4δ οα ρΡαυ8-ἰὰν Οπ πθ ρδγ18 ἀ᾽διοιπο δυΐίγα, εἴο τ. 

“Χέπορδθοη 5᾽6[1 ἀοπηέ ἃ Ἰ᾿ ὁρατὰ ἀβ 1ὰ ροπέϊοη ἐδ ρ]α-. 
ἤδαυγβ ΡΘΌΡ]65. τἀπὸ ΠΙΡογί6 αυ θη δυγοιξ ρϑῖηθ ἃ ΤΟαΗΤΙΓ 
ἄδηβ τῇ ροδπηα ἔριάαθ. Μ. Ετόγεξς τϑηδγηπθ {γὸβ ὈΪΘΏ 5, 
ας 168 Ηγοδηῖθηβ, 168 (ὐδάυ!έθηβ, [88 δα π65 π ἴδι- 

τοϊοπὶ δίτα ῥἰδοέβ, (δ]οη 1ὰ Ουτγορέάϊε, φυ ὰ 1 ΟοοΙάεπε ἀθ 
1 ἘῸρῃγαίθ. [ἃ πιᾶῦοῆθ ἀθς γτγαβ, 4] ραῆα ργὸβ ἀθ Β- 
Ὀυ]οπο, δἢ τονοπδηΐ ἀπ ρᾶγ8 4 Βα ΙτοΙθηΐ ο65. ΡΘῸΡΪ68, δέ 
τεΐουγθα δηζαζα {ῸΓ 168 ἔγοητὸτοβ 4685. Μὲα6β εἰ ἀεβ Αὔν- 
τίθηϑ ἴ, ἀέπιοπίτα οα 4116 ποὰβ. νβΠΟη8 α᾽ ἀνδῃοεῦ, εἴ Οἢ 6 

Ῥεῖ ἐποοσα ἀουΐεσ, 416 668 ἴΓ01]8 ΡΘΌΡ]68. πὸ ζαῆεπί νοἱ- 
ἢπ5 165 8 68 δυίγαοβ5 Γαἰναηΐ ο6 488 16 οῃδῦ ἀθβ5 Ἡγτοα-: 
πΐθηβ ἀ1 Τπἰ-πηδτηθ ἃ ὕγτιβὰ. Τι Βηϊουῖθη σγθο ποὺβ ἀέ- 
σοῦντα δἰπῇ 14 νγαϊθ ροπίϊοῃ 48 οα5 ρβΌΡ]685, εἴ 1ἰὰ οοπηίτγα- 
ἀϊέλιου ἄδηβ ἰΔ486]]68 1] οἱϊ τουηδέ. 

Οη [1 ἀδπβ 16 ἀϊοουγβ 4} πηοῖ ἀδη5 1ὰ θοιοῆ 6 ἀς Ου- 
Γ5, Ρεὰ ἀθ ἴθπη8 ἀγδηΐ [ἃ τηοσί, 416 ὁ ῥυῖποθ ἄοπηθ ἃς 
Ταπδοχατθβ, ἴοη ἱξοομὰ [ἴ85, ὰπ6 ϑαίσαριθ οοπηροίές ἄς 
ΡαΥ8 δαϊ᾽τέβ ρᾶγ 168 Ασπηέῃϊθηβ, 105 Μὸάδβ εἱ {γοϊπὲπιθ- 
τηθπί ρᾶγ 168 (δάα(ςέεπβ χ. (ὐὐμημηθηΐ ἴδγοῖς- 1 ΡΟΙ]6 
4.8 ἴα ϑαΐγαρις 46. Τδηδοόχάγεβ ἔς οοτηροίέθ 48 ρβιρ]6β8. 
ἢταές δὰ Νοτά εἰ ἃ ἘΠ᾿ ἀθ Βαθυ]οπα οομητηδ 168 Αστηό- 
Ὠϊδη5 εἴ ἰεβ Μὰάβδ5, εἴ ἀἊηθ δυΐγο παίϊοη ἀοηΐ 14 ἀδηλδιγϑ. 

οἂξ ἐςτέ δὶ ϑυά-ουοίς ἠδ 1ὰ τηδτηθ ν1]]6, εἴ Τδραγέβ ἀ68 

ἀδὰχ ῥσϑιηϊὸγεθ ΔΓ ᾿᾿Αἤγτιθ, εἴ Ὧἀθ8 Μὸαβθβ ρὰᾷὰσ ἄδὰχ 

δταθπάβ ἤδαναβ, ἰα ΤΊρτε οἱ ᾿᾿Εαρῆγαίς, ἢ Ἰ᾽οπ πΠ6 ΤὈΡροίοιέ 

τ (ἴτοηοὶ. ἀς 1᾿ἰ{, ϑαϊηῖε, τοπὶ. 

ἰϊ. ρᾶρ. 539, 540. ; 
5. Αορδά, ἀε5 [πίογ. ἴοτῃ. ἵν. ρᾶξ. 

όος. τοτα. νἱϊ. Ῥᾷξ. 428. εἰ (αἷν. 
τ Ογτορ. Ρ- 383. 386. 387. 
υ Καδούσιοι, ἔϑνος μάλα «πολὺ καὶ 

ἄλκιμον Σάκαι γε μὲν, ὅμοροι ἡμεῖν, Ὁ. 

330. οεἴῖε ρὮτγαϊζε ἀοἷτ εἴτε αἰηῇ ροπο- 
τυάς ; 6 [ἘΠ5 εἴ ζεβ πηοῖβ αὐτοὺς 
ἀμφοτέρους ᾿Ἰπαά!ηαεητ. 

Χ Σατράπην εἶναι δίδωμι Μήδων σε 
καὶ ᾿Αρμενίων, καὶ σρίτων Καδουσίων, 
11:0. ΨΙ11, Ρ. 651. 
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Ῥὰ5 76 165 δαυίέεμθ ἄς ἴα Ουὐτορέάϊα ξαβθηξ ρ᾽δοέβ δὰ 
τηϊάϊ ἀθ ΆΤαχα {Ὁ ἰὲ5. θογάβ ἀθ ἰὰ τηὲγ (ὑδίριθηπο, ἀοῃηΐ 
115. Παριτοϊθηΐ, δὰ στάρροτὶ 4θ Ραίγοοὶθ, ὑπ ρᾶγίι8 ἀβ ἰὰ 
οδία ἔογί πηοπειθαίο οἵ ἀ᾽ Θηνίγοι Οἶπα τ}}}6 ἤδάθβ. ἀ’ ἐΐϊθβη- 
ἀπὲ Υ} Ἐπῆδίῃα ποιιβ αἰΐ, αι [65 Οδάυίέθηβ ἐζοϊεπέ {γὲ58- 
Π401165 ἃ ζ,,ανΓ σοπίγο 168 γοοῃοῦβ Σ. ϑίσάροη. αἴπιγα 6 
66 ΡΕυρ]Θ6, δἰπῆ χὰθ 1685 Ατηδγάςβ, [65 ΤΆρΡΥγαβ, [65 Ουγίθβ 
εἴ 4ι 6 465 δαΐγαβ ἐϊοϊθηΐ ἐτηϊστόβ ; 115 8 ἐζοιθηΐ γέρα 
ἀδῃβ 165 πιοπίβ ΧΙρΡἢδίεβ οἵ Ζαρταβ, οἁ 115 νἱνοϊεπί δ ὈΓ1- 
Βαπάβϑ, (6 τέιποϊσπαρα (6 τον σοηῆγπγέ ρᾶΓ οεΪὰὶ ἀθ 
Ῥιοϊέτηέα, 41 πηδί 16ὲ8 (δά υ!έθηβ ἀδηβ 16 νοϊῆπαρα 4685 
(ὐδγαἀπομέδηβ ῬᾺ παίίοη αὶ Παιίοιὶ δὰ ΝΝοτά ἀδ 1 Αὔγτια. 

Μ. Ρτγέγεϊ ργόϊζεπά χα 165 δα υἱέεῃβ ἐϊζοιϊεπί 165 Κἠα- 
ἀοβὶ, Αταῦθεβ, (]οη ἴα], ἃ ἀδηθατο ἤχθ, Πιμπόβ ἃ 1 Οσοϊάεηξ 

ἀθ Τ᾿ ΕΠΡῃγαίθ 9, ϑίσαρθοη ἢ ρᾶγῖὶα οερεηάδης απ 4 Α- 
Τα 65 ϑοέπι(θβ. οὐ δυγᾶῃβ, 41 ραγοουγοϊθηΐ 165 ἀῤίογίβ ἀθ 
οεἰίε τέρίοθ. ΑἹἸ-Καάθῆδῃ οἱϊ ππὶ ν] ρα ἀ᾽ Αγαρεβ νοϊῆῃ 
ἀδ οε5 αέίεγίβ, εἰ ἀοπί ματα Αθυϊίεάα 4, (δ ν]]ᾶρο ρᾶ- 

τοῖϊ ἐΐγα 165 τϑίϊθβ 46 1᾿δποίβπηθρ δάγειβ, ν1}}] 8 465. ΘΎΤΙΘΠ5 
ἀδ 1ὰ Ῥαϊείϊπηθ, Ππινδηΐ Ἡόγοάοίε ὁ, δὲ ἀρρβ]]έ Κοαμ(οδα, 
Κροαϊοία ετι Βέργεα εἰ Κοαμέἠα, Κοαϊέδα ἀδῃ8 16 ἀϊἸα]εξλα 
{γτῖδηθ. Οὐδ] 65 ἐοσγίνδιηβ 1 ̓ ΟΠ Ρ᾿τῚ8 Ρουγ “έγα!]6 πὴ ἔ, 
ΤΏ815 11 ρᾶγοῖξ ρ] 115 ΡγΟ 4 Ὁ]86 ατι6 66 [οἷ 15 ν}}]6 ἀς (ὐδάεβ, 
ἀοηΐ 1] εἰζ ραυ]έ ἀδῃβ 16 ᾿ἴντ 465 ἸΝΟΓΩΌΓΕΒ 5 εἰ ἄδῃβ οα]αὶϊ 
46 Ψ“οίμέ Β, ἘΠῚ6 ἐξοιξ Πίμόθ ἀπ ρϑι δυ-ἀεῆπι5 ἀε 1 Ατὰ- 
ὈΪ6, ῥγὸβ 468 ἀέίεγτίβ. ἀθ 51ὴἷ, οδ. 41 {!ῆγοι. ῬΡΟῸΓ ΠΟιι5 
Επρέομου ἀ᾽ δάορίογ 1ὰ σοπ]οέϊαγο ἀθ Μ. Ετόγει, ἢ ἀ᾽41}- 
Ἰθαγβ5 6116 π’όζοι᾽ ρὰ5 επιἐγειηθηΐ ἀόίγυϊθ ΡΔΓ οα ραῖαρβ 
ἄς Ρ]1πο, (σοίω ψιιος (γωοὶ (αι ος5 αρροίζαυογθῈ 9 16 ποσὰ 
46 (δαάδυϊέθηβ πα ρειΐ ἄοπο ἄνΟΙΓ πΠ6 ΟΥΡΊΠΘ ΟΥΙΘ 416. 

1,ε5 (δάυϊέθηβ τέραμάιιβ Πὰν [65 πηοηΐαρηθβ 46 ΧΙρΡΠδίεβ 
εἴ ἀε Ζαρτυβ, δὶ ΝΝοτά εἴ ἃ ̓ ᾿Οτιοπί ἀ6 1 Αἤγτίθ, [6 1οἱρηϊ- 

Υ ϑιταῦ. 110. χί. Ρ. 350. νἱά. Ὁ]ο- 6 Τά. 110. 11}. ΠΡ. 5. 
ἩνΓ. Ῥοιθρ ον, 732: . ἡ Γ νιά. οηπηξ. δάνοτί, Οδτομοί. 

Ζ Ανδρες δεινοὶ τοετροβατεῖν, ἴῃ ν. ἃ - ΟΔΡ. ΧΥ. 

Ρτᾷ οἰταῖο. δ Ἰὰ, ςαρ. Σχχῖν. Ὡ-. 4) 5. 
4. Θιταῦ. 11. χὶ. ῬΡᾶξ. 360. "14, αν. τ. 41 
Ὁ 14. 16. νἱ, σ..1τ1. ἱ Ψιά, Ῥεηζομῃ. οτῖβ. Ζ δγρὶ, οδΡ. 
ς Αοδά. ἴοπῃ. νἱ]. ρᾶρ. 433. ΧΧΙΙ. 
ὦ ΟἸϊτα. ΕἸ Κ- ΑἸΔΌΙ, ο. 111. κ 1, 118. Υἱ. οἂρ. τό, 
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τοηξ ναὶ οτη Ὁ] ΔΒ] πιθπε ἃ Ογταβ, εἰ σοί ραγίθ ἄθ ςδ᾽ 
ΡΘΌΡΙΟ Ρυΐ δίτα τεραιάός δἱογβ οοιηπηθ νοιηθ ἀδ5 Αῇγ- 
ΤΙ6η5, Φαοίααθ 6 σοΥΡρ5 δητοΥ ἄἀθ 1ὰ πδίϊοη οἷ οοπίιημέ 
ἀ᾽ Βα τοῦ ἰοβ θογὰ5 ἀθ 1ὰ πιδὲν ὐαίρίθδππο. 864 ροπέϊου ἀέ- 
τΟΥΤηΪη6. ΑΠδΖ 06}16 ἀεὲβ Ηγγοδηΐοπβ ἤΠαόβ δὰ τη ἀδ 

᾿Όχαβ οἵ ἃ ΤΟτίθης ἀθβ ἴὰ τπὸγ (ὐαίριθηηθ. [ΘῸΓ ΡδΥβ 
5᾽ ἐϊοπάοια Τα] απ’ τι, ροτίθβ Οὐαίριθεππθβ, οὐ οοὶαὶ ἀς Οδάα- 
[ῴ6π8, 465 ΓΑρνυταβ, 4658 Ατηάγάθ5, δἴο. ΘΟΙΏΡΥΙΒ Θῃ ρέπέταϊ 

Τοι5. 16 ἀόποιπιηδίοη ἀὰ ΡΥΘΏΙΟΥ ἀθ οοϑ ΡΘΌρ]68, νθ ποις 
ΘήσοΙο Δοσίγ. 

Οπ ροῦγγα οὔ] θόϊοῦ ἀνθὸ ΝΜ. τέγος, φὰθ 165 Η γγοδη 8 
ἐζοιθηΐ ἀπὸ πίοι ρα ποιηργθαίο οἵ Του θ, Γαναπί Χέ- 
ὭΟΡΠοΟΙ, διχ Αἤντιθηβ, 401 88. τγαϊτοιθηΐ σοιητηθ 105 [:8- 
οἐαἀέπηοπίθῃβ 1688 ΠΠοΐθ8. ᾿θιιγβ οίοϊανοβ πὶ; ο6 481 π6 [δατοιί. 

σΟΏνΘΠΙΓ ἃ ἰὰ σγαηάθ παίίου ἀ68 Η ντοδηϊθηβ. ἋἊἋ. Μ. Ετέ- 
τοὶ ρᾶτοῖξ ἄνοὶν {πὶνὶ ἰὰ νογῇοη ἀθ ΡΒΙ]ΟΙρἢ 65, αἂὶ 1᾿᾽ἃ ἱπάα!τ 
ΘΠ ΘἸΤΘῸΣ : ἀἄδη8 16 ραίαρο ἀδ 1Ίὰ Ουγορέάιθ απ ποὺβ νὲ- 
ΠΟῚ5 ἦ6 γαρρουίοσ, Χόπορῃοῃ γ' ἀἱϊξ [δα]θιηθπῖ, 46 165 
ΑΠγτίθηβ [6 ὀγνοιθης ἀθ5. Ηνγγοδπίθηβ, ΘΟ Πη6 165. [.82οέ- 

ἀέπιοη θη5 ἀ65 ϑοιγιίοβ ἃς, Οπ ἿΔ1 46 165 ϑοιγιῖθβ ἐϊζοϊθπξ 
ὍὯΠ ΟΟΥΡΒ 6 {ΓΟῸΡ68. αἱ πρᾶγοῇοι ὁ οΠ62 1685 1,δΔοόάέιϊηο- 
ΠΙΘΠ5 ἃ 1 τόϊα ἐδ 1’ αγῃηέθ, οὰ 41 δοσοιηραρηοι, [86] 0 π᾿ 
᾿ϑιοάοτα ἀὸ 510116, ἰθΓ τοὶ, εἴ ἃ] {ογνοιῖῖ ἀθ σογΡΒ ἀθ τέ- 

ἸρένθΡ, .2. 1] οἱ. νγδὶ 4αὰ6 Χόπορῃοπ ποῦϑ αἱ, 16.168 
Ἡγτοδηϊθηβ, νοϊΠη5 465 ΑἸντιθηβ, ἐζοιθηῦ ἀπ παίοη Ρ6ὰ 
ΠΟΙΠΡΥΘαΙδ 4 ; τηδὶβ οοΐ ἐογιναϊῃ Ὧ6 νϑαϊ ῥᾶγ]θγ 486 ἀ᾽ πὸ 
ΡΘί6 ραγίιο ἀε5. Η γγοδῃιθη8, 4Ὰ] 5᾽ ἐζοιθηΐ τόρδηαβ, ἄνθο 
1ε5 (δάπιόοηβ ε 168 Τάρυγοβ ἰθὰγβ νο]Π58, ἀδῃ8 165 ΠηΟη- 
ἴάρηθ5 ἀο "᾿ΑΠ για. 1,6 ἔογαϊπέ ἀθ ᾿᾿Ηγγοδηϊθ π’νοῖϊξ ρὰ 
Ὑ ἤχου ἰθ5 ϑουί68 [65 δ ιῖᾶπβ, οὐ 168 τοπάγα ου] ναίθαγβ. 

(εἴ σοπίτές π᾿ τοις φα᾿πη ἀόίδγί ΥΘΡ]} ἀθ ποῃγδάδ5 εἴ 
ὅ4ε Ὀτιραηάβ, ααὶ, Ἰμοἴδηΐς ρᾶγ ἰθιιγβ ΘΟΌΓΙαΒ [65 ρᾶν8 οἱγ- 
σΟὨνΟΙΠΏ8, 165 ἀνοϊθηῖΐ σοηά 5 1610] 0]65 δὰ ἰθαγ τ, 1] ἢ 

νγ] δ} 0 ]40]6, 4ὰ6 απδίαιιθ. οοὐΌ8 α ΗἩγτγοδηίθηβ. κ᾽ ὀϊδηΐ 

1 Θεγαῦ. 110. χ]. Ραρ'..3 50. 4 Χεμόρβοη. ΡᾶΡ. 248. 
τ Ασδά, τότ. ἱν. Ρᾶδ. ὅς 4. Ἢ γείτων ἅπασα χώρα λησσῶν καὶ 
ἢ Τοῖς Σκιρίται:, ῬᾶΡ. 248. νομάδων μεστὴ καὶ ἐρημίας. ϑίγαθο ἰδ. 
ο Ηείγοῆ. ἴῃ ἢ. ν. χὶ, Ρᾶξ..350. 
Ῥ ΥἹά, ποῖ, Παϊιομίηϊ. ρα’. 249. ᾿ 
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ἡοῖπε αὰχ (ὐαἀυϊέρηβ ἀνοῖε ρέπέϊγέ ρᾶᾷγ 1ὰ Μαπίϊδππδ, ἂρ- 
Ρε!έθ ἀδραῖϊβ Αἰτγοραίδηβ, ργονίηοα Τθριίθπίσιοπα]α ἀθ ἰὰ 
ΜΜέαἀϊε, ἀδη5 165 ρ]αῖηθβ ἀθ 1" Αὔγτῖθ. (Οὐὐτῆμηθ οο5 Ἡ γτοαΣ 
ΠΙΒΠΒ ἀζοϊεπί {έραγέβ ἄϊι σοῦρβ ἀβ Ἰθὰγ πίΐοῃ, δί ἴΤΟΡ 

ἐἸοιρπέβ βοῖγ δῃ γσθσθνοῖγ ἀὰ ΓδοΟΌΓ5, 115 ἔαγεηΐ Ὀ᾽δηιδὲ τὸ- 
ἀυϊβ ἃ τὶ ΡΘΕ ποιηρτα ἀ Ποπηπιθβ, 41 [6 ἰγοινότεηϊ ΡὰΓ 
ἰὰ οΟὈ]Ιρέβ ἀβ {86 Τυπηθῖίγα απ τηοπάταὰο ἀς 1᾿ΑΠγτΙδ 5, 
(ὐξθ Τογίθβ ἀ᾽ ἔτη! ρυδίοηβ ἡ ἐζοϊοπε ροϊης {Δπ85 ΘΧΘΙΉΡΙδ 
Οἤ6Ζ 1658 ΕἸ υγοδιθηβ : 16 ποῖὴ ἀ᾽ πὸ ρ]αῖπο ἀκ ΤΑΠε πιῖ5 
ΠΟΌΓΘ 41 Ρογίοϊξ ἰθδὰγ ΠΟΙ ἴ, Υ οομήεῖοιε ᾿ουγ ἐξα }}{- 
τηθηΐ ἃ, 1] ἔαπξ ἄοπο ἀπ ρΕΥ ἀδῃ5 Χέπορμοη 165 Ηγτ- 
ΘΔΠΙΘἢ8 γοϊῆη5 46 ᾿᾿Αἴντιθ, ἀθ οθὰὺχ αὰὶϊ μαρίϊοϊθῆς ἂ 
ῬΟαθδί εἴ δὰ ϑυὰ ἀδ 1ὰ πηδὺ Οδίριεπηβ. 

Μ. Ετέγείς ἃ γθοοῦτβ διὶχ οοῃ]θέϊαγεβ ΡΟΌΥ ΘΟΏΘΙ ΘΓ 16 
τέοϊέ 46 Χόπορῃοῃ ἄνεϑο δε]αὶ ἀθϑ δαΐγεβ ἐοσγινδίηβ 46 1᾽δἢ- 
τααϊέ. Ὑτοαναηΐ ααθ]απε τοθι ]αποδ οπίγα [τὰ εἴ 16 
ΠΟηῚ ἀὯἄ68 ΗΥΤοΔη 6 η8, 1] ρτέξεπά απ 65. ἀδυηιοῦβ ἐϊοϊθπξ 
ἘΠῸ πδίϊοπ ἀβ 1 [γὰο- ΑΥΔΌΪ, 144 6}18 ἐζοιέ ἃ οἶπαᾳ Ἰοιυιϊγηέδϑ8 
δὰ πηϊάϊ ἀε ΒΑΡΎ Ομ σα, 1,6 Τοχία ἀ8 14 Ουτορέάϊδ ρ]ὰδὲ 
δ ΟΟΠΊΓΔΙΓΕ 66 ῬΘυρΡΪο ἃ "Ομ ἀδ οεἰία ὁαρί (416 48 1" ΑΓ- 
ἔγτιβ. Π’ Αἰ Π]θ τ 16 ῬΥθΪοΥ ἀθ ο65. ΠΟΙ5 π᾿ ἐζδαηξ οοπηϊὶ 
αὐιδ 465 Οὐ δηΐδυχ τηοάθγηθβ εἴ ἀθ8 ρέόοργαρῃθβ Ατάρθ5, ἃ 
οοπίέααπδηητηθηΐ ἀπ ἐΐγα Ἰρηοτέ 465 ὅτθοβ, ἀοηΐ Χέπορῃοι 
{ας του] ουγβ, ἀδπη5 1ὰ Ουτορόάϊε, 1 ορίπίοη Τὰν 165 ἀϊθβότοπα 
ΡδΌρΙ ας ἀ6 1᾿ΑΠε, 

[6 Βοὶ ἀ᾽ Αἤντίε ἀνοῖὲ βηγογέ ΑΡρίδάδίε, ρεῖποθ ἀδ 1ὰ 
ϑυῆδπε, ἐη ἀιηρδδάθ δυργὸβ ἀπ τοὶ 46 1ὰἃ Βαξιτᾶπδ, ΡΟὺγ 
Ἰὰ: ἀθιηαπάσν ἀὰ δοουγθ. ΑὈτγαάδῖο ἐϊζοιε πὶ ἀνθὸ οα Μο- 
ΠΑΓαῸδ ΡΔΥΓ [65 118 η8 ἀδ 1 ΠοΙρια]Π τέ Υ. (ὐδ τέοιϊἐ ἀδ Χέμο- 
Ῥῇοπ πὸ Ῥζοιινα ροϊπί ἰὰ ῥγοχιπητό ἀ85 Βαΐζγιθηβ δἰ ἐδ 9 
ΑΠυτῖθηθ. [1,6 ῥγοπηίθγ ἀδ᾽ ὁ68. ρειρ]65, χφαοϊυ οι ηέ; 
Ροινοῖε δέῖα ἔοστι ἀα]Ὲ δὰ τοὶ ἀθ Βα υ]όηδ ρου ἔαιγ6 αΠ6 
ἀϊνογήοι, θη δἰααυδηΐ 168 ργονιη 88 οὐδηΐα 165 46 14 Μὲ- 
ἀϊδ δἰ 46 ἰὰ Ρεογίβ, ἡ ἀοῖέ ογοῖγθ 416 16 τοὶ ἄς ἰὰ Βδᾶο- 
{τ η8 ἀγοῖξ 8]0 5 [0.8 (ἃ ἀοτηϊπαίίος 1᾿Ατὶθ εἐ ἰὰ Μαγρίαῃε, 

5 Ἔθνος δ᾽ οὐ τυολὺ, διὸ καὶ ὑπήκοος Ρδρ'. 432. 
τῶν ᾿Ασσυρίων ἦσαν. Ογτ. ρᾷξ. 248. Χ Αρδά, ἴοπῃ. ἵν. ρᾷφ, 6ο 5. 

ἴ Τὸ Ὕρκάνιον “πεδίον. Υ Ογτορ. ρᾶρ, 2314. 
ἢ Καὶ ἐπφίκους εἴς, ϑίταθο [Π0, χΊΙΪ. 

0ωΩ,.ο 



5954 ΝΟΌΝΕΙΙΕΘ ΟΒΘΕΕΆΝΑΤΙΟΝΘΒ 

ΟΟΙΏΙΏΘ 165 Υγ015 ΟΥΘΟΒ 46 σοίία πηδτηθ οοπίγέθ πΠίπέθ Θηέγδ 
ΤΌ χαβ εἱ 16 Ῥαγορδιηϊίο, [65 δυτοπί ἀρτὸβ 1ὰ τηοτί ἀ᾽ ΑἸθχδη- 
ἄτθ. Μ. Ἐτόγείς [ὰρροίϑ αὰθ Χέπορῃοῃ ἃ νουἱὰ ἀέῇρποτγ 
Ρᾶγ ἰῈ ποῖῃ 46 Βαέξιγιδηθ, [οι 165 ραύβ8 1πα"ππόϊθιηθπίε 481 
ἐιϊοϊδης Πιμές ἃ 1 Ογίεπὶ ἀθ 1ὰ ϑυῆαμα Ζ, [,6 ἀναπέ Δοα- 
ἀέτηϊοΐδη ἐϊα}1 Ι͂Οἢ ορίηϊοη ἔὰγ 1 ὀςγτηοϊορῖθ ἀθ. Βακίεσ, 

401 ἤρῃιῆς Οτϊθηΐ ; ο᾽εἰξ ἃ ρΡεὰ ρῥγὸβ οοτῃπηθ ἢ ποὺβ νου- 
ἸΙοη5 ἀοηποῦ ἴθ ποι ἀ Ηοίρότϊο ἃ ἰουίε5 1685 οοπίγέθβ ρἷα- 
οέεβ ἃ 1 Οοοϊάθπε ἀθς ἰὰ Οτὸος, ραγοθαιθ σα. ποῖ ἤρπιῇθ 
ΟνςοΙάδηξ οἷὐ σουοῃδηξ οἢθΖ 165 ατθοβ, αὶ 16 ἀοπποιθηΐ 
Ῥαγ(οα]ὀγετηθηΐ ἃ "ΕΠ ραρπα, ἃ οαυίδ ἀθ [ἃ Πεέμπδίϊοη. 

Πα ἴεπη5 ἀθ γτιιβ, ἰὰ Βαξιτίδηθ π’δνοιί ροϊπηΐ ἀ᾽ δυΐγεβ 
Ττηϊ65 46 061165 416 165 σέορσαρῃεβ οηΐ ἀοππέββ ἀθραϊβ 
ἃ οοἰία οοηίγόθ. Τδηβ 1ὰ ἀϊνιποη 468 ϑδίγαριθβ, [δ16 ῥδὺ 
᾿ατῖυβ ρϑὰ ἀ᾽ Δηπέεβ αργὸβ ἰὰ τηοτί ἀθ ὕυταβ, ἰὰ Βαξιτιαπα 
Τουτηοῖί ἔθι]θ 1ὰ ἀουζΖίθπηθ ἀθ ο685. Ῥγονποθβ Οὐ [δίγαρΙ 68 : 
ῬΆΑτΙΘ οἱ Ια Ῥαγίῃιθ, 4ὰϊ δ ἐξοϊθπίὶ ἃ 1 ΟοοΙάεηΐ, ἴδ ἰτοῦ- 
γοΙΘ ΠΕ σΟΙΏΡΓΙΠΪῈ5 44Πη5 1ἃ [δἸΖιοιηα ἃ, (ἐέπαβ ποιῖιβ αἰ 6 
Οὐγντὰβ ἀοππᾶ δὰ Ρ]05 Ἰοὰπα ἄς [65 Π]5 1ὰ Βαξιγιαπε, [6 ραν 5 
465 Ραγίῃεβ δίς. 51 σθυχτοι Βαθιτοιθηΐ ἃ 1 ΟοοΙϊᾶεδπε ἀθ 1ὰ 
Βαδίγιαηθ, οοσητηθ 1] π᾿ εἰς ρᾷ8 Ῥϑυτηῖβ ἀ᾽δθῃ ἀοπίεγ, οείίς 
ἀεγηϊὸγα οοπίγέα π’ὰ ἄοπο Ρρᾶ8 οὰ ἘΠ6Ὸ δχίθπποῃ δαί σταπάς 
406 16 Ππρροΐίὲ Μ. Ρτέγοι. 

Τδῃ5 1ὰ φαυδίτιο πη ἰϑέϊοη ἀθ 1 θχαπιθη οὐ 46 465 ἢ1- 
ΠοΥΊθη5 ἀ’ ΑΙεχαπάτγο, 7᾽ Αἱ γαῖ ἀνθὸ αϊεζ 4 ἐξθπάπιδ οα 481 
ΟΟΠΟΘΥΠΘ ἰὰ Πίμπδίοη ἄἀϊι ραν 8 465 ϑ8 4168, 41 ὨΔΌΙΟΙ ηΐ ἃ 
ΤΟτιθηΐ 46 ἰὰ ϑοράϊαηθ. 1] οἵδ νγϑθι]4 0 ]6, 46 σεις 
ἀουπιὸσγθ ργονίποο ἰοῦ ἐζοιε (ΟατηΪ 8 δὰ ἰοιηρ5 ἀθ Ουὐταβ ; 
ο᾽οἰὃ ρΡουγᾳαοι Χέπορμοῃ ποιιβ αἰ απὸ 165. ϑδαιιθ5 ὀζοιθπΐ 
νΟΙΠπ5 465 Ἡ το ηθη5 ἀοπί 16 ΡδΥ8 ἐί{οιϊέ ΠΡ ΓΟΡ 6. ἀ6 
ΟΘΙαΙ 465 ϑοράιθηβ. 1,65 βδαιθβ8 οηέ ρὰ [δ Ἰοϊπάγα δὰχ 
ΗἩγτοδηῖθη5 ΡΟῸΓ ρέπόίγευ ἀλη 1 Αὔγτίθ, εἴ Υ ργοπάγα ρατί 
ΔῸΧ ΘΠ ΥΘΡΓΙΠΙ͂Ὲ5 46 Ουὐγυβ. 

1,68. Ππηῖ65 416 ἀοηπθ Χέπορμῃοη ἃ ]᾿ διῆριγθ ἀθβ οα 
ΡΓΙΠΟΘ, ἀεπηοπίγοτοηξ δὰ ρΡ].5 ἱπογέά]8. σοτθίθη οδΐ ἐογι- 
νδὶη ἃ πέρ]ιρέ 1 Θχαξιία 8 σέοργδρμιααθ. [65 ἐζαίβ ἀ8 

2 ΛἈοδά. τοτ,. ἵν. ρᾶρ΄. 6ο9. Ὁ Ῥεγ, ἃΡ. Ῥῃοί. (οἵ, 1ο9. εὐϊε. 
ἃ Ἡρτοαοι, 110. 111, 6. 92,93. ϑίςρῃ, 
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ὕγτι, {6]οὴ 1], ἀνοϊθπί δὰ ποτά 16 Ῥοπί- χιη, δὰ ἰεναπΐ 

Δ πιθοῦ Εγυιἢγέα : 115 ἐζοϊοπέ Ῥογηέβ δὰ οοποῃδηΐ μὲν 1᾿Ε- 
δυρίο εἰ 1116 ἀβ ὔυρτγα, εἴ δὰ τη]άϊ ρὰγ 1" ΕΚΠιοριθο. (βία 
Ῥογίοη ἄς ᾿᾿Αἤδθ σοῆηϊα ἄδηβ 168 Πέο]ὶες ροϊόγιθυιγβ [5 
16 ποῃὶ ἀ᾽ Αἤδθ τηΐπθυγο, οὶ ἀοπέ Ουγὰβ νοὶ [αι 1ὰ οοη- 

ααξίθ, ἀνοῖέ ᾿πΠἀ Δ Ὀ]οτηθηΐ δι πογά ᾿ς Ροηΐ- ΕἸ χη, 1415 

Ργείααθ ἐοαίθ 1 Αγπιέηϊθ, ’Ϊὰ Μέάιοθ, ἰθ5. ραγβ Πίμπέβ ἃ "Ὸ- 

ΤΙθης ἀθ οδ σουδαπηθ, 41 ἔογπιοϊοηέ ΘηΘ 016. ἰὰ Ρ]085 

δταθπάβ ραγίθ ἀθ 1 βιριγα ἀθ ὐγγιιδ, Πα Ροινοιθηΐ ΔνΟΙΓ 
ῬΟῸΓ ὈΟΙΠΘ αὐ ϑορίθῃητγιοῃ σοί τηθγ; Χέπορμοη [᾿δυγοιῖ- 
1] οοπίοπαπα ἄνεο 96116 α Ἡ υγοδηὶθ οὐἱ (ὐδίριθηπθ ὃ 51} [65 
8 αἰπιηρπέθβ, 46 ἀθνιθηί δ]οὺβ οί ἀογηϊὸγο ὃ Θυϊναπί 
165 ποίίοηβ 88 ρ]ι18 δχϑέϊεβ, [65 ἐΐίαίβ ἀθ υγὰβ ἀθνοιθηΐ 
ΔΥΟΙΓ ἃ Ἰ᾿ Οτγιθηΐ [68 [πᾺ68 ; Ι͂0η Ὠπϊουθη θη χα σερεπάδης 
16 Ἰπηῖῖθ αὺχ Ὀογάβ 46 ἴὰ τποὸῦ Εν τγέθ, αὶ Ῥαιρποιῖέ 168 
οδίθβ πηέγι ἀοπα]88 48 ὰ Ρετγίδ, ἀθ 1᾿Αἤγντγίθ, 46 1 Ασδθῖθ, 

εἴ 6ἢ ἔογπηδπί πῃ ΡῸ] 8 οοηΠαέτγδὈ]6, 1ὰ ρᾶγίια οσοϊἀδηία]ο 
46 οεἰία ἀογηϊὸγα οοηίτγέεο. 

1,116 ἀ6 ὕυρζγα ρϑυΐ- 6116 (δυνγ ἀθ ᾿πηϊῖ6 οοοΙάθηίαϊο ἃ 
Τ᾿ θριγα 46 Ογγὰβ} οί οοιηπηθ ἢ ἸὍπ αΐοις 4ὰ6 ἰὰ 
Τοίοδηθ οἱξ θογπέθ ἃ Ἰ᾿οπθίς ρὰγ ἴα οτίθ. ΤΙ ἔρυρίδ πὸ 
ἴδυγοιε ἐποογα δίγα πη] γορ 8 4ὰ6 ἀπ {γὸβ- ρθε ροῦ- 
(ἸοΠη ἀδ8 66 τηδπηθ εηρῖτγο, ρυΠ!ααθ 1᾿ΠΠπη6. 4ὰὶ 14 Γέἐραγοιῖέ 
ἀς ΤἌγαθιθ, ἀ᾽ Ηέγτουμη εἰ ἀ8 ἰὰ ὅγυϊβ, ἐζοιέ ογί ἐΐτγοιε. 

Επῆπη ΓΕ ρυρίβ οἱ 1116 ἀθ ὕὔγργθ αγϑπί ὀϊό σοῃαι 168, {ὰ]- 
νηΐ Χέπορμοῃ, ρᾶγ γτιβ, δἰ ξαϊδηΐ ρϑγίϊθ 46 [65 ἐξαί5 4, 
Π6 Ρουνοϊδηΐ ἄοπο δη ἐΐγα γοραγάέθϑ σΟτηΠΊ6 168 11 Π}1{68. 

Οα τη ορ]θέϊζεσα ρϑαί- γα 486 οϑίία ἀδγηϊὸγα 116 ἡ’ ἐζοιϊξ ητι6 
{ιθαίαϊγα 46 ὥγτιιβ, οἴ 46 ο6 ὈΥΓΠΟ6 ΠΥ δηνουα Ροϊπΐ ἀθ 
Ταΐταρεβ Ῥοὺγ ἴα σ᾽Ουνεγηθυ, ἃ οδτα ἀ65 ΤΘοουγ5. 4π᾿ 6116 Τὰ] 
Δνοῖΐ ἔουγη8 5. Γ᾿Ατγμηδηϊα ἄδνοιὶ δίγα δα ΠΠ ὄχοῖαθ ἀὰ 
ΠΟΙΏΤΘ 465 ργονυῖποθϑ 46 οεΐ δριγο, ἰϑοη οεζίε Ππρροῇ- 
Ἐοπ 40: Π6 [8 Θοποῖ]α ροϊπέ ἀνε 165 Ἔχργεομβ 46 Χέπο- 
Ῥῇοη ἢ. 

51 ἀΔΠ85 16 ἀέποιῃηργοιηθηΐ 465 ἐίζαί5 46 ὑυτὰβ 1 Ερυρίς 

᾿ς Ογίορ. Ρᾶξ. 644, 645, 6δο. ΓἘσπῆρχε δὲ... καὶ Κυπρίων καὶ 
4 Ὑ{4. βάρ. Ὁ. : Αἰγυπτίων, Ογτορ. 110. 1. Ρ. 5. 
Φ Ογίορ. ρᾶβ. 638, 630. 



56 ΝΟ ΝΕΙΠΕΒ5 ΟΒΘΕΕΝ. 508 Γ(Ὰ ΟΥ̓ΒΟΡ, 

ἃ ἐτέ σομηρτῖδ, οἐ ἢ Ἰοπ Υ αουΐα δῆσοτα οδξξε ραγίϊε ἀδ 
ΤΆτΤΑΡΙΘ 401] ροτίοις ἄἀδῃβ οα 16 Π1ρ5 16 ποῖῃ ἀ᾽ ΒΤΒΊΟρΙα, 
ΘΟΠΉη6 Οἢ Ρϑὰϊ ἰ6 σοπἸεξζατοι ἀ᾽ ἀργὲβ 16 ἰεχίβ ἄθ 1 Ἐλοσι- 
ἴυγο ξ, 16 Ῥᾷῦβ 485 ῬεαΡ]65 ἀρ ρβ]]έβ ΕἸΠΙΟΡ  δἢ5. πὸ ἔουτηδγα, 
ΔΙουβ αι ἀπὸ ρογίοη ἀ6 14 ἔγοπεϊογα τηόυϊάϊοπαὶθ 8 1 6πὶ- 
Ρῖγα ἀε σγγιβ. Βίθη π᾿ εξ ἄοπο Ρ]α5 ἱπϑχϑΐξὶ 48 τοὰὲ [6 
ἀέ(41} σέορταρῃιχις 46 Χέπορμοῃ : 1] διγοιῖ αι 8᾽6η (8 Π|Γ 
ἃ οα 4} ἱπῆπιι Β ἢχγ 1᾿ἐξεπάπιδ 468 ἐϊαῖϊβ ἀθβ Ουταβ, 16[- 
4165 σΟΙΙΡΓΘΠΟΙΘηΐ, [8]οη 18], (ΟῈΒ 188 ρᾶύβ ΒΑ ΙΑ Ὁ]68 ὧδ 
ΤΑΠα εὐ ἀθ ᾿᾿Αἴπαμο ; πραπιηοῖηβ 614 π’ εξ ρᾶβ ἐχαξῖα- 
τηθηΐ νγᾶῖ, Ῥᾷτ ΘΧθΙΏρΡ]β, ΡΟῸ 66 4αἱ οοποῦσπα 1πάδ, ἃοπί 
ΟΥτὰβ πὸ οομπαΐ 46 165 ραγίΐθβ [65 ῥ᾽ 5 υοϊῆπεβ 48 ἰἸᾶ 
ῬΈΓΙΕῚ, 

Β ῬΑταΙΙρ. σΆΡ. χἰν. Ν. 12; 13) 14.  ᾿ ΨογὲζΖ 1᾿ ἐχάτπεῃ οτἱῖ, ἀξ ὨϊΕ, 
ἢ ΟΥτορ. ΡᾶΒ. 645. Δ᾽ ΑἸεχ. μᾶρ. 230. εἴ [ἷν. 

ΨῈ ᾿ ἩΡΟΥΒΥΜΣ 



ΙΝΏΕΧ ΘΑ ΕΟΙΤΑΤΙΒ 

ἘΧ 

ΖΕΌΝΙΑΝΟ ἘΧΟΕΒΆΡΤΟΝ. 

Α. 

Ἀξκιωτος αἰὼν, νἱῖα ποη νἱτ4}15, ΠΟΠ 
ἐχρείεηάδ, δσεγθᾶ [1], 3, 52. 

᾿Αβλαβὴς, ἱποο] αι πλῖ5, 1Π|86 5, ἱπίε ρα 
ἵν0.1, 2. 

ἑαβρότης, τη 1τ|65, ἀεὶ σοβτίμ νι, 8, 
ἘΔ. 

᾿Αγαϑὸς, ὉΠῚῚ1Ξ, ()π. χρήσιμος 1ἴϊ, 1, 
16. ἀγαϑὰ, ἈΠ|1ὰ νι], 5, 22: [» 
4.0. 10. ἀγαϑὸν εἶναι, ρτοαεῆξ, εχρε- 
αἶτα 11,1.) 27:9, 3» 23. [65 Ϊεουῃ- 
ἀξθ, [δ] οῖῖαβ, εἴ τὶ καλὸν κἀγαθὸν 
συμβαίνοι ν, 55. 19 Ὠοῖ. γεωργὸς, ἃ» 
δτίοοϊα ροϑγίϊιβ ἷ, δ. τὸ: 1», ὅ, 22ι 
γῆν ἌΒΕΓ ἔδγα! 5. 111, 2, 18. σύυνερ- 
γὸς, Ἰάοπααβ (Ὀοἴυ 5 ἴϊ, 4» το. ἀγα- 
ϑὸς τὰ πολεμικὰ, Ῥετὶτὰ5 γαὶ τα] ᾶ- 
Τὶ 9 5» 9. τὰ πεζικὰ, ῬΡεάες ρμῖδ- 
ἤδῃβ 1, 3» 16. ἴοτγίϊβ, 4] ογΓ ΟΣ 
Ρυρῃηδί ᾿ἰ, 2, 20: ἱν, 1,6. 

᾿Αγάλλεσθαι, βεβιτα ῥτθ ἰϑοειτῖα, 10 - 
εἰτίατα Πρ ηίἤσαγα ναϊτὰ, βεῖῖα, νοσα 
Ψ11» 4» 12. 

ἤλγαμαι, τηλρηϊίζασίϊο, δἀτηΐγοῦ, νἱγέα- 
τῖβ σδαίᾳ (υἱρίοϊο, ο. σε. ἄγαμαί 
τινά χινος, δἀτηΪΤΟΓ Δ] ]αθῖ Οὗ ἰΐ, 
3, 21. τοῦ πατρός τι, ῬΙΟΌΟ ρᾶ- 
(6 πὶ Οὗ 111», 1, 1.5. 6. «αἱ. τινὶ, [α- 
Ρίοϊο δἰααθτι 11») 4. 9. τοῖς λόγοις, 
8] 1᾿σ]5 οταῖ ποῖα δάγηϊγαγὶ νὶ, 4, 
9. τινὶ ἔν σινι, ΔΙ] 6 πὶ ΟὉ δα πϊά 
τηδρτ  δοετε ν1]1, 2... 3. δ, ἀσορ, αὶ, 
8, ἀρ’ 11.4.0 δ: 15. 2γ το. ΥἹ, 3, 
26: νυἱΐῖ, 1, 41. 

᾿αγαπᾷν τι; σοηϊεπίατη εἢξ τε, 8ο- 
αυϊεΐοεσο, ΠΟῺ Διηρ] 5 40] ἔασεγε 
111,3» 38: εοῦπὶ Ὀε6 δέϊατι ρὰ- 
ἴᾶτα (4. εἰ ἷ, 1) 4. ἢν ἵν, 3, τό: 
ΥἱἹ], 2. 4. ᾿ 

᾿Αγαπητὸν, εἶ, δοαυϊείςεπάμτη εἰ, 
Βρηὶ οοηίμ]επάμωτῃ οξ 111, 3,37. 

᾿Αγγελία, τπυποῖτ5, γα 4185. Πα ποίᾷ 9 
[ῸΓ Υἱ], 2» 14: Ψνἱ]» 5» 52. 

ἴΑγγελος, Ἰεξῖαβ ἰΐ, 4, 31: ἵν, 2, Τὸ 
ν, 3712. Παποῖυβ, αὶ Γαπ ἡυη- 
οἷδῖ 11, 491: 1112) 3, 56. 

ἴΑγειν τινὰ, δ τρημῤεγαίσγε, αἱ ΕΧετοῖ- 
ἴὰπὶ ἀποίς δάν. Ποήζεϑ ἰΐ, 1, 6 : ἢἰΐν 
3, 46. 56. ἄγειν στρατιὰν σπενὰς δι 
δοὺς, ΡεΓ δηρααβ νίᾶ5 ἄπςετε ἷ, ὅ, 
43. ἄγεσϑπαι, ἰεσὰπὶ ἀσσετγα νἱ], 2» 
29. συμμάχους, (οοἷοβ. ἀτοεῆξτε ἱ, 
6, τι. ἄγειν τινὰ εἴς σι, ()γπ. σαρα- 
καλεῖν, ἐΧχοϊίαγα δὰ ἴἰ9 1. 13. δε 
2ναααίογε, ἄγειν τὴν λείαν, ρτοοάατὶ 
ἴ, 4, 2Ο: ν, 4. 16. ἄγειν καὶ φέρειν, 
ῬΓθάδβ ἄρα 11], 2, 12. ἄγειν χρή- 
μῶτα, Ῥεοιηΐϊᾶβ ΔΒΈΓΓΕ νὶ, 29 1. 
Ρεσυηΐαβ ναΐδαις εἰ {ἀρε6]] ἐλ! ] 6 πὶ 
Δίροτγίαγα 111, 1, 4. κλίμακας, ἴο8- 
Ιὰ9 ἀεροτίᾶγε ν, 3, 12. εἰς δάκρυα, 
Ἰφογίτηαβ οἴεγε ἰϊ, 2, 13. ἐπὶ σῖτον, 
δχοϊίαγα εἀεηάὶ ουριαἀϊαξοτη ν], 2» 
241, ἕορσὴν, ἀϊετῃ ἐεα πὰ οεἰεῦτατε 
Ψὶ, 29 6. ἡσυχίαν, ἴῃ βαῖίοης {ὰὉ- 
Πέετε, ποη 6 ἴοσο πλονεσὶ, νη. σσῆ- 
ναι ἷ, 4.) 18. ἡμέραν, ἀΐϊετη τταηῇ- 
Βεγα νἱῖ, 19, 14. 

ἴΑγε δὴ, ἅδε νετο, ὃ. ες. ῥεγβ, ῥίμγαί, 
ν, 3,4. ἄγετε, 6. ῥέεν, ῥγέμια ῥέμῳ". 

ΚΑΤ ΣΝ ἧς, τοι 
Αγενὴς τὴν Ψψυχῆν, αῃηίτηο ὨΠλ1}19 ἰΐρ 

πο ἐν ΤΡ εἰρλρέσος 
᾿Αγήρατος, Ἰμτοτίταἱ οη ΟὈΠΟΣΊα5 νἱϊΐ, 

7, 22. 
᾿Αγκάλη: ἐν ταῖς ἀγκάλαις “περιφέρειν 

σινὰ, ἴῃ Ὁ] ηἰ8 ρεῆατε, ᾧ. ε. νεῆε- 
Τηδηΐοι ἅπηδγα εἰ ρεγρεηίρξης ἴγᾶ- 
ἔϊᾶτγα νἱῖ, 5» 50. 

᾿Αγκὼν, συδίτα5 νἱ» 1, 29- 
᾿Αγνώμων, ἱτηρταάεηβ, ααἱ τεπιετα εἴ 

ΡτΓεσαρ8 ἂρὶϊ ἵν, 5, 9. ἀγνωμόνως 
ἰνϑυμεῖσϑαι, ἴοτποτε ἥδίῃεγε Υ, Κ» 



ἸΝΡΕΧ ΘσἈΦΟΙΤΑΤΙ5. 

28. ἱπρταῖιι5,. ὈςΏΘΠΟΙΪ ἱΤ ΠῚ ΘΠΊΟΥ, 
δ. ἀχάριστος νἱϊῖ, 3, 40. 

“Αγορὰ, τηετοαβ δά νἱέξα τη πεδοο τι 85 
ἵν, 5,42: Νἷ, 29,11. ἀγορὰν ἄγειν, 
ΤῈὲ5 νεηδίες ναὶ σοτητηεαϊα πη ἃὉ- 
Ῥοτίαγε ἰϊ, 4, 32. παρέχειν, [ὰρρΡε- 
ἀϊίαγα, φαογὰπι νἱϊα ᾿παϊρεῖ δὰ νἱ- 
ἔϊατα νἱ, 29 38. 

᾿Αγοραῖοι, ΠΟΘΙ παΐοτεβ ἱ, 2». 3. ἐϊάθη 
ἰἸσμαμν ἀγοραῖος ὄχλος, ταγθα ἴο- 
τεηῆς Πι. σύ. νὶ, 2, 12. 

ἤΑγριοι πολῖσαι, ΟἾν 65 ἴΕΤῚ δἴ ᾿πη 8 Π 65. 
4] πες Ιεφὲβ ἢξες Ὠοχηΐηεβ οοΐαπε 

ὕῬ .» 6, 34: ΕΣ Ν Ε) ’ 

᾿Αγρὸς, εἰς ἀγρὸν ἀπάγειν, τὰΒ ἃθάε- 
ὍΘΙ ΜΠ]; 3» 37- 

᾿Αγυιὰ 11, 4. 3. 
᾿Αγύμναστος, οὐ]ὰς σΟΓΡῸΒ. ΠΟ εἢ 4- 

δἰϊδίατη δχεγοιδιϊοπι 5 ΨΠ, 1, 
38. τινὸς, τεὶ εἶπ τιάεπὶ ΟὉ περὶε- 
ἕϊάτη εχετγοϊτϊαϊ πεῖ εἰ σοηίαεῖα- 
αἀἴπειη ;, 6, 29. 

᾿Αγχέμαχα ὅπλα, ττὴὰ δὰ σοπλίηιιβ 
Ρυρῃαηάστχῃ 1, 29 13 : Υἱ]» 4» 15. 

᾿Αγχίνους, αὶ ἴδλο!]6 εἰ σεϊεγίτεῖ ἐχοο- 
ξἰίατθ εἴ τερεεῖγε ροϊεῖ, αὐἱὰ πὶ 
Ορἁ 5, διὰ σὸ ἀ. εἶναι, ΟὉ ἱπρεηϊ! ἃ- 
Οὐπιθη εἰ δΔηΐϊγηὶ Ῥιθεπιίδτα 1, 

ΠῊΡ ἂν , Ὶ ἣν 
Αγωγὴ, νεξίατα Υἱ, 1», 55. ἐν ταῖς 
ἀγωγαῖς, ἴῃ τεῦ γε ΘΠ α 5 8. 24. 

᾿Αγώγιμον, οἱά, ποΐ, νὶ, 1, 54- 
᾿Αγώγιον, “146 1δϊα, 
᾿Αγωνίωα, οσεταιμεη, 270 ἀγὼν ἴΐ, 3. 

15. 
᾿Αγωνίζεσθαί σι πρός τινα, τι ΔΙ 8 τε 
ΘΈΤΟ ΟΠΠΕ 1. 6.) 1 1}. 2. ᾿- 

᾿Αγώνισμα, αἰίσεριαῖϊο ἀραιὰ Ἰμάϊςαβ 
ἄς νἱέζοτία, αἴξ Πὶ νἱέϊοσ Υἱ]], 2» 
2): 

᾿Αδαῦς, ταάϊς εἴ ἱπηρετίταβ, ἄσειρος ἱ; 

6, 43. 
"Αιδειν, σαΥταϊ θ5 οοἰεῦτατγα ἷ, 2, 1. 
᾿Αδελφοὶ, ἔταῖετ εἴ [ΟτΟΥῈ5 11121,. 7. 
ἴΑδηλα, τεβ ἱβιῃοίβ εἴ ἰποεγίθ ἱ, ό, 9. 
᾿Αδιήγητος,», ἴα 5 αὐ [415 ΘΠΔΥΙΑΤΙ ἐχ- 

Ρἰϊσατίαας πεααεᾶῖ ν]ϊ» 1,32 : ν"Πἶν 
ἢ, 22: 

᾿Αδικεῖν, Ἰαάδτα ν, 4» 24. χοημόάσων 
ἕνεκῶςν ἰερθβ νἱοίαγο οραπι δαϊρὶ- 
σεμάδταπι σταῖϊα ν, 2, 1ο. τὴν ὡ- 
γορὰᾶν, Νὶ Ετίρεγε τηϑγοθβ νεηάεξητὶ- 
ὉὈμ5 ἵν. 5» 42- 

᾿Αδικία, παάϊαπι σοπίτα 185 [αίαας 86- 
Σ ααίγεηαι νἱῖ!, 8, 18. 
πΆδικος σοφιστὴς, τηλοΊ ΕΥ̓ ἱπιρτοὈ ᾶ- 

τἰς. νῖ, 1, 41. οἰκέπσαι, (αγν! ᾿πηρτο- 
Ὀϊ, 4] ἴχο ποῆ ἔαρ ητΓ τ] ΠΟΤΕ 
ἱϊ, 2, 26. ἵσσοις δαὶ αὰὶ τηϊπὶς 
ὉΡΕΙ 115. 2,.2 8: ΠΟΙ. 

᾿Αδόλως, ἤης ἀο]ο πιαῖο εἰ ἀᾶτγηηο ἱν; 

,. ἅν αι ΥἹΪν 4» 5. ᾿ 
Αδοξος, αἱ εἢ ἴῃ σοηίογμζι νἱΐ, κ᾽ 

όι. 
᾿Αεὶ ὄντες») {ΕΥΡ  ἴοτηὶ 1, 6, 46. ὁ ἀεὶ 

μάλισαα δεόμενος ν, 1. 1. Οὗ, ν"]» 1; 
30. δὅ σι ὧν ἀεὶ, ηααἱσαυϊὰ Γαδϊπάε 
τὶ, 3. 6. ὃ ἀὲι βασιλεύων, αἱ αυο- 
406 [ΕΠΊΡΟΓΕ τερηδῖ, αεγ 7εἀεμπαί:ρς 
Κοηπῖρ, Υἱϊ, 1, 47. ἀὲι σῷ κασ᾽ οὐρὰν, 
ῬΙΟΧίπῖς δηϊεοεάδητϊι οαϊᾳὰξ ν, 3» 
45. 

᾿Αένναος, ῬΕΙΓΘΠἢΪ8», ΡεΙρεΐαιβ ἵν, 2» 

44: 
᾿Αηδῶς ἐσθίειν καὶ πίνειν, αἴ οἷθο ροϊα- 

η4Ὧε τηϊλὰβ πᾶν] 1, 29 1. οῤῥ- 
ἡδέως ἐσθίειν κ᾿ π᾿, 59,1. χρῆσθαι, 
ἵανιῖδ αὶ 111,1, 28. 

᾿Αϑάνατος ἕδρα, Ἰοοὰβ ΟοΥα5, 46 πὶ 
4ἷ5 ἴῃ οοηΐεῖα. ἱεπεῖ ρΡεγρεῖὰο 
ΝΣ, 4. 5. 

᾿Αϑέμισσον, πεῖλ5, ()η. τὸ ὃν παρὰ τοὺς 
σῶν ϑεῶν ϑεσμοὺς, ἰαρῖθ5 Πδίμαγϑο ἃ 
ἄεθο σοῃῆιτατ5 σαρτισηδηβ 1» ό, 6. 
ἀϑέμισσος, 4 165:65 ἀϊνηα5, ΠάεΠν, 
εἴ Ἰυθ)υταηάστη νἱοϊαῖ, τοοἰ είς 5 
ΥἹἹ, 8.» 5- 

᾿Αϑήρευτα ϑηρία, αᾶ5 ὨΘΠΟ νΘηδία 
ἔδγαβ 19 4) 16. 

ἾΑϑϑλον, σεγαγλ 15 ῬΓΘΘΉΪ ΠῚ 1»). 2» 12. 
᾿Αϑροίζειν, οοφεγα, οοηναηῖΐγε αι εγα 

1, 4. 18. ἀϑροίξεσϑωι δύναμοιν, χὰ ἴα 
σοΟρίδ5 σορεῖα 111, 1, 19. 

᾿Αϑοόος, ἴπ ἀπάτῃ Ἰοσαπη σοδξὶαϑ 1, 4» 
22. ἀϑρόον ἦν αὐτῷ τὸ σπσράτευμω, 
χεγοῖῖϊας οοηνεηοζγαῖ 6 1115 11]; 
3, 22. ἀϑρόοι, σοηξετίο δρτηΐηα 
ὙἹ, 19. 3. Οοη)]αηέξῖ!, οὐῥ. ἀσύντακ- 
σοι ΨιΪϊ, 190 46. ἀδηΐμ8, ὧε αἰή{{ι- 
ϊγιο αρηγῖς ν9, 3) 36. ἀϑρόαι κώμαι,. 
ψιοὶ ἔτεαθηΐδβ, τ] νοὶ 4αὶ 4}}- 
4υο ἸΙοσο τϑρειϊ απίαγ ν, 4,9 3. ἀϑ- 
ρόον ἴς. π'λῆϑος, ὉΠΙνΘΙα5 ΟΟΡ 86, 
τηδχίτηᾶ εἴ οοηΐεγία τυ] τὰάο ἱν, 
7: 20. 

᾿Αϑυμεῖν, ἴῃ πιεῖ εἶξε ἵν, 1, 8. οῤῥ. 
σπροϑυμεῖσηαι Νὶ, 2. 13. 

᾿Αϑυμία, ἀηῖπιὶ ΔὈ]θξεϊο, οὐ. προϑυ- 
μία, 6, τ3. παρέχειν τινὶ τηξεῖαπὶ 
ΠΟΘΙ ἵν, ἃ, 8. 

᾿Αϑύμως ἔχειν, Δηχὶ πὶ εἴ ΤΟ] οἰ τὰ Γαι 
εἰε ἵν, 2, 3. διάγειν, ἰὴ τηᾶξηᾶ νετῖ- 
[τὶ {11 ὰ 111..1,. 24. 

᾿Αϑωράκισσος, ΠΟῚ ἸΟΙΙΟΔἰᾺ5 ἱν, Σ, 31. 
Αἰδεῖσθαί σιν, ταγεγεγὶ, νεγειὶ 4]]- 

αὐεῖι, Ῥτθίεπίε εἰ Γοϊθηΐα αἰϊαο, 
σάνειθ πὸ αυϊὰ ἴὰτρα σοπηπϊτῖδς. 
ΝΝαρῖι ΥἹ], 1,31. αμᾶϊον τῤίε ἐαρὶϊ- 
οαΐ ῥὲγ τὰ ἐν τῷ φανερῷ αἰσχρὰ φΦεύ- 
ψειν. ΟΕἶ, δ.ῳι τῦ Ὑ|Π|, 72} 28. ἬἩἰπὲ 
αἰδὼς, Ραᾳάοτ, νεγεοαπάϊα, ἀρ  ῃ.- 
τὰ πθ αυϊά ἕὰγρε ραΐατι οοπηῃλ- 



ἸΝΌΕΧ ΘΒ ΖΕΟΙΤΑΤΙ δ. 

ππν : ἱῃ, 3,» 51 ὙΠΙΡΎΣ Ψ}. 
Μ τυγχάνειν “αρά τινος) (ΟἹ » 

ΤΉΘΒΩΪ ΘΟ Ἰ πηαγὶ 8 αἰΐημο ἷ, 6, 10. 
᾿Αἴδιος νόμεος, Ἰδχ δῖε πᾶ, οοηίπείαο 

ΤἘτηρεῖ εἴ υδίαᾳιιε ρτγοθαῖα Υἱΐ, 5» 
73: 

Αἴϑεσθα, σῷ ἔρωτι, ἤδλστατα ἀπιογα ν, 
Ἶ ΤῈΣ 

Αἱμαπσόω. ἡματωμένα ἀκόντια, ἸΔου ]ἃ 
στθοτα ἰηξεξϊα ἱ, 4.» 10. 

Αἴρειν σημεῖον, ὮδΏ πη ἄατο, ἔ, το]]ετα 
ΜΠ» ἜΣ ΦῈΞ αἴρεσθαι πόλεμον, Ὀεὶ- 
Ἰάπι, {Τὐϊοίροῖε ἱ, ὅ, 45. ὅπλα, 
ΔΙΠΊἃ Ἔχρϑαΐγε ἷν, 2, 18. 

Αἱρεῖν φᾶρεγε ξυξεξηΐετη εἰ αῇξααὶ ἱ, 
ἈΦ ἘΥ ΟΣ ἵνν Υν1ϊ. ΤῸ Ϊ- 
ἴδτα, εἰ ταδύϊοιν, 4... 36. Αἱρεῖσθαι 
μᾶλλον, τῊ4}}6 ἵν, 4, 8. μά ἤέγε π- 
Τεἰπισίων, μᾶλλον ΡΠ γ..11.: νἱ!, 
ἴ, 42: Ν]Ϊ, 5, 306. Αἱρεῖσιγλαι ὝΆΕ 

τὴν, ΔΙ ΠΟυ) 5. ΔΙΌΙ ΥΟ τε πὶ ἀϊ)υά!- 
ὉΔΠΠΔΠῚ ΡΕΓΓ  6ΓΕ 1, 4. 8. σά σι- 
νος») ΔΙ] 718 ρᾶτίες Γεηυθη 85 ἢ8- 
ἴχπειθ νἱῖ, 4.11. ἀντὶ καὶ τῶν πα- 
σέρων, Ἰρῇ5 ΡΑγεητ 5 Ὀγοθίεγτγε ν]]], 
259. σΟΠΠ] ΕΗ 1, 6, 40. 

Αἱρέσιμοος, αἱ σαρὶ νΕ] ΕΧΡΌ ΠδτΙΙ ροῖ- 
πἰον ΣΣ ἢ. 

Αἵρεσιν διδόναι, ορί᾿οπεπὶ ἄᾶγα ψἱ]], 3, 

Αὐρεσὸς, εἸ!ρεπάμ νἱ]], 2. 11- αἱρετὸν, 
ΟΡίΔΌΙ6 1,1, 9. αἱρετώτερόν ἐσσι 

μαχ. ἀποθνήσκειν ἢ φεύγοντα σωϑῆ- 
»αι,) τ ε! 8 οἱξ Ῥυρηᾶπαάο οδάετε 
υδτῃ ἔαρΊθηἀο {εγνδσὶ 111). 3.9 51. 

Αἰσϑϑάνεσθαι, {οἶτα νἱ11, 4. 5. ἡσϑῆσθαι 
ΘΟΡΠΟΥΙΗΘῚ. 1.,.2. δ. ἡσθημένος, αὶ 
ταθγαϊηῆἔξι ΤᾺ ΑΝ υν 

Αἴσιον, αυτατη, ὈΟΩΙ Οὐ 5 ἷ, ὅ, ας 
11»). 4519. ηοΐ. 

Αἰσχρὸς, ἀδίογτηϊβ, ἴὰγρὶβ οὐα ἴΐ, 2, 
τ 

Αἰσχροκέρδεια, Ἰαοτὶ τατρὶ5 πυάϊαπιὶ 
ὙΠ, 8. 18. 

Αἰσχύνεσθιαί τινα, ΤΕΥΕΓΕΙΙ, Οᾶνεσα ἨΕῈ 
4υ!ά τΌΓΡΘ ΘΟΠΊΡΩΪ [5 σοτγᾶπι 8]}- 
αῦο ἷν, Ὁ, 5 τ. 4. 221 ἵν 10 25. 
Αἰσχωυνόμενος, ἴῃ ἴα Πι18 ὙἹ, 4.6. Ορι 
ὑη. ἸΠ, 29 1ό. οι βαγμοῖῤίο, πὶ 
αἰσχύνομαι λέγων, Ραάει πι6 ἀϊςσογα 
ν. 1, 20. ξῶν ἔστι ἮΑ; Ρυάει [11 
αἸυτατηϊοτὶς Υἱ δ ἵν, 6, γ. ἠσχυνό- 
μην ἄν ἐνθάδε ὧν, ραάετγει της, αυοά 
ἤσηςσ ΟὈςπεγεπ ἰθσατ νἱΐ, 1, 16. 
αἰσχυνοίμοην ἄν παραινῶν Ἰϑτνᾳ ΠῚΒ 
Ῥυάεαΐ, νοβ σοτηπηοπείδοεγα ψε]]ε 
ΗΠ, 3, 35. μὴ αἰσχυνόμενος, ἢπε 
Ῥυάοτα 0}1ο ἱ, 4. 26. 

Αἰσεῖν σιν σῖσον, Ρεῖετα Ὁ δ]ΐαυο οἷ- 
ὈΌτΩ πΝ, ΓῊ ἅς αἰπσεῖσϑαι, ὈΙ 
ΒΈΙΕΙΕ 1, Ὅ, δ: Υ,) 2; 13. 2462 

Α 2 

φμοί εὔχεσθαι, Ῥτεοατὶ ἄδος [{1, 3. 
ΣΦ ἘΥ ΨΙΣ, ἀν ΤῈ 

Αἰσίας ἄξιον, τερτοπεηῇ ΟὯΒ ἀϊξπαπι δ» 
5, 22. ἐν αἰσίᾳ εἶναι, (νη. αἰσίαν 
ἔχειν, ἴῃ ουἱρὰ εξ ν, 3. 50. αἰτίαν 
ὑσέσχεν ἡ ἐβαρύνετο, ΟΠΣΏΘΩ βσιᾶνς 

ποι αἰϊαϊτ γ1. 3» 1, 
Αἰσιάζεσθαί τί τινος, σααΐίατη τεὶ δἵ- 

ΤΕΥ Γ᾽ 111: 2». 12 - 
Αἰσιᾶσϑα, τὸν κλέπποντώ, ἀσουίατα 4}1- 
απ ἔατ! ν, 1, 12. σὶ, ἴῃ νιὁ 
ΡΟΠΟΘΙ͂Θ, ΓΕΡΙΘΏΘΠΘΕΙΘ 1110 1, 30: 
ΕΠ 2. 12. 

Αἰχμαὶ, Ὠδίεο νἱϊἱ, 1, 8. 
Αὐχμάλωτος, ὃς ἦ, σαρία5. Ὀ6]|1ο νἱ» 1; 

30. 
Αἰῶν, Θον } ἰἰ, 1, 19. (γπ. βίος 11], 3. 

52. τὸν αἰῶνα διάγειν, νἱϊατα τταάα- 
ΘΕΥΡ 111..2...2.Ψὃ 

"Ακαιρον πέρδος, ΤΠ ΟΓᾺ ΠῚ ἰΕΓΏΡΟΓΕ δἰϊθπο 
αυθῆταπα Ἶγ0, 2». 2.5. 

᾿Ακέραιος, ἸπΙΈρΡΕΓ, ΠΟΩ ΠΟΥΓαρία8 1ν» 
552. ἀκέραια, (δ. χωρία, Ἰορᾶ ΠΟΠ 
ἀεναῆαῖα, τείεγία τεῦ δά νἱέϊαπλ 
ΥΠΣΖΣ ΤΊ- 

᾿Ακινάκης, σεγόμηι εἰ Τείμη ῬοΥ 
Ὑἱῖν 2, 14. 

᾿Ακίνδυνος πόνος. ταϊας5 ἰΔὈοΥ, ΕΧΡΕΙ͂Β Ρό- 

ΤΙ ΕΙΣ 2... δ. 
᾿Ακίνησον χωρίον, Ἰοσϑ. ΠΟ ἰπηταῖα- 

51. ὅ;.30.- 
᾿Αχμάζειν, αἰπάπυτῃ εἴδξ ἴῃ Ἰαῦοτε ἵν, 

3,3. ἀκμάζει νῦν πάντα ἐπιμελείας 
δεόμενα, οἸηηἶα ΠΟ [ὈΤΏΓΏΔΠῚ ΓΕ - 
αυΐγαπε αἰ ρεπεαπὶ εἰ σας ΟΠ ΕΤᾺ 
ἵν, 2, 40. ποῖ. 

᾿Ακχμὴ τοῦ βίου, Ηιο5 εοἴαι5, Δἀο]οίοοἢ- 
{1 Ὑν 2, 20. 

ἼΑκοντσες, Ων 111, 39 15. 
᾿Ακονσίξζειν, Ἰασα]απὶ νι γαγα ἷ, 4.» 8. 

ἄνθρωπον, 18 010 νΪΠΕΓΆΓς Ποῃγῖε 
ΘΠ ἷ, 6; 29. 

᾿Ακούειν τινὸς, ῬΆΤΟΙΕ 4]16ἱ ν1}}, 6, 1- 
καλὰ, Ὦ. 6. εὖ ἀκ. Ὀεπε δαάϊτα, ρ]ο- 
τα ἤοτγετε ΜΙ, 1, 13. ἀκούσαντες» 
οδαία οορηϊτα 1.2. 14. ᾿Ακουσόμενος 
σῶν λόγων, αἴ διιάϊδι οταϊΟΠΕπὶ νἱς 
2913. 

᾿Ακούσιω, ἰῃνῖῖα, α186 ὈΓθοίογ δηϊπηΐ 
Τεπτοπταλ σοχηηλὰηῖὰγ 11, 1» 
28. 

᾿Αχκουσσὼ, αι88 Διατί 15 ρεγοῖρὶ ροΐς- 
Γὰηΐ 1, 6, 2. 

᾿Ακράτεια, ΔὨϊΓΩΙ ἱτηροίδπίϊα, ἱποοη- 
τἘἰπδητῖα 6}05,9 αἱ σαρίαϊϊαίεπι να- 
ΠΘΙ5 ΠΟΠ Ροίείξ σοείσεζγα νἱς 1,9 35. 

᾿Αχκρατῇ εἶναι ἐπιϑυμιῶν πασῶν, ἈῸΪΪὶ 
πο σαρΙ ἀϊτδεὶ ᾿πάα]ρετγε, δα άϊξειτπι 
ΕἼ Ἴ,.12. 

"Αχρασος νοῦς, ἴξδῃ5 Οπληΐ σοτροτῖς 
οοηϊαρίοης ᾿ἰθοτα ὙἹ1],. 7, 20: 
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᾿Ακριβοῦν τι, ἀσοσυγαία ἴΈπεΊα, ὅπ. ἀ- 
Ἀριβῶς εἰδέναι ἐκφιλβέε ῥογίίετα 78, 
αάεο μὲ τὴΐ οὐ οωγὶ οἱ ἰσποῖὶ Δὲ τοἰῖ- 
ΠΏΣ ἃ..3, 16. 17: 15. 2,0 33..3: 
13. ᾿Αχριβῶς, ἀϊ]ραηῖθι, [ἀπητηᾶ 
σαζὰ Υἱϊ, 4.9 12. 

᾿Ακροβολίξεσϑεαι, εταϊ 5 ρα ΏδτΟ, πη - 
ΠΙΙΌὰ 5 ταϊ τε 415 ἱ, 4», 23 : ᾿ΐ, 1, 7. 

᾿Ακροϑίνια, ῬΥτΑἴτῖϑ5. ργθθάςθ, θὲ ἄθο 
ΠΟΙ δογαπίυγ νἱΐ, 5.5 35- 

Ακρὸς, ΕΧΙΓΟΠΊΙΒ: ἄχραι, χεῖρες, ταᾶ- 
Ὧὰ15 ΕΧ(ΓΕτη88 ν]], 1, 34. ἄκρον, 
ΤΩΟΠ 5 ΤΡ ΠῚ 111, 29, 1. 10: ν]]ὶ, 
7,).3. Εχιίγεγηᾶ ρᾶγβ8 μῇῃδδηρὶ5 νἱὶ, 

.85».3-.-. ἡ ἄκρας ΑΥΧ Υἱϊ, 4, ἢ. 
᾿Αλαξζονεύεσθαι, ξείε οεπίαγε ἰἰ, 2,11. 
᾿Αλαξὼν, Ἰαξϊαΐοτ, νᾶπὰ5 σἰγίατ5 411- 

οὐ]ά5, φαδτῃ ποη Πδρεῖ, οἰεηπίδίογ 
1 ΟΡ 2 τ αν 2.12. 

᾿Αλαλάξειν, οἰατηοτεγη τΟΪ ΕΓ, αἱ »112-- 
21όμς ῥγαρίλμηη ἱπιϑηδιες Εἰϊ, 2.9, 0. 

᾿Αλγεῖν, ξ6δ5τα ἔεγγε, ἀοϊεγε Ἀπ ΠΊῸ νἱΐ, 

πὰ ΩΝ 
Αλεεινὴ χώρα, τερῖο τερ᾽ἄδ νἱῖ], 6, 22. 
᾿Αλέξειν τινὶ, νῖτη τέρει]εγε δὉ αἱΐψαο 

ἷν, 3, 2. ᾿Αλέξεσθαι, ρΡτορυ]ίατα 
νἱπ Εἴ 1Π] Γᾶ Πα ἵν, 5» 13- 

ἤΑλλευρα, τὰ ν, 2, Α. 
᾿Αληϑεύειν, νετὰ ἀΐσεγα ἵν, 29 7: νἱ!» 

29) 17. ἴῃ ἀἰϊξιϊ5 εἰ λέξις πάετα 
νεται], οῤῥ. ἐξαπατᾷν, κλέστειν, 
πλεονεκτεῖν ἱ, 6, 33. ἐπὶ τούτοις ἀλη- 
Δευομοένοις, Ὦφος ἢ νειὰ αἰοὶβ ἵν, ό, 
1ο. 

“Αλις τούσων, ατὶ5Β ὨΟΓᾺΠῚ νἱ, 3», 17: 
ΜΠ|» 7; 25- 

᾿Αλίσκειν, ΘΟΙΓΙΡΕΙΟ, Ἔχοίροσα Υἱΐ, 15. 
248. ἑάλωσαν, σαρῖὶ πὶ δ Ποῆϊ- 
Ὁμ5 ἰ1]|) 2, 10. ἁλίσκονται ἀδικοῦντες, 
ἴπ Ἰρίο ἀε!!έϊο ἀεργεμεπάμητϊατγ 1ἰϊ, 
1.0.16. Ψευδόμενος ἑάλωκα, τηξηάα- 
οἷ οσοηνιξὶαβ (πὶ 11, 2, 22. οὔ 
ποτε πούσους προδιδοὺς ἁλώσομαι, 
πυπαύδπι σοτηπλ τ ΠῚ αὐ ὨοΙΓὰπΠὶ 
ΓΕΡΕΓΑΓ ΡΓΟΔΙΟΙ νν 1, 21- 

᾿Αλκὴ, σοΓρουῖβ ΓΟ Γ νἱϊ, 5, 75. 
ἼΑλκιμος. ἄλκιμον Μηρίον, Ὀ6ΙΙὰὰ ἔεγοχ 

εἴ τοῦυῆᾶ ἱ, 2, ιο. ἔϑνος, Ρέηβ 
Ῥε]]ΠἸοοία εἰ ἔοτιϊβ ν, 2) 25. ἄλκι- 
ῥέοι πρὸς σοὺς ἐναντίους, ἀἂν. Ποῖος 

δΔηϊτηοί εἴ ἀυάἀεηί68 '. 4, 22. 
᾿Αλλὰ το δὲ, ῥγάαῦο. μὲν νἱὶ, 1, τό. 

Αἰφυὶ 1, 5,11. ὙἹ4, ποί. ϑέγυ οο- 
ΦΩΡΑΤΙΘΗΣ 1, ἃ. 11: 1) 4. 0.1 1. ὁ», 
9. έετο, μεγνΐ σοτηῤτγοῤα ονίδμς ἵν, 
5, 51. ἀλλὰ δέχίοβᾳι ν, 5, 13. 
Αρεάστη, ᾿ρίταγ, 22: οολογί αὐϊοηῖδης 
ἔν Ἔν 5 Τρ 025, 0 17... Νν» 55, 2. 
᾿Αλλ᾽ οὖν, αἴ εηΐτηνεγο, μγυ οὐ- 
7εξιοηι ἱ, 4, το. ᾿Αλλὰ, χαυϊά πιὰϊ-᾿ 
τἰρ ὃ βγυ ογα ον φία τερεπῖς αὐ- 

γΉΠΙΡΙΜΥ ΥἹϊ, 7, χό. ᾿Αλλὰ ---ἀλλᾶ 
καὶ, ῥτοσα! ἀδεῆ αἵ---αὶ νι], 3». 4.56 
᾿Αλλὰ γὰρ, νετΆΓη ΘΠ ΠΊΨΕΙΟ Υ, δ. 
13: Ψ]ΐ,1, 40: νἱῖ» 2, 28: 89. 
᾿Αλλά γε, ῥγώο. εἰ, οετίε, τἀτηδῃ ἵν». 
3.06: νἱϊ!, 6, τᾷ. ᾿Αλλ᾽ ἦ πυπιἢ 
᾿ἷ, 2, 28. ᾿Αλλὰ καὶ, ἱπιο, 4} Π 
Ροτίὰ5 νἱ, 39 1ο. ᾿Αλλὰ μέντοι, δῖ 
νψετο ἰ, ό, ε8., 24. ᾿Αλλὰ μὴν, φυΐῃ 
1 9 1λι, δ. τοῖν 1. Ὁ. νἱϊϊ; 
8, 16. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ μὴν, Ὑἱά, ποῖ. ἵν, 
37) 12. 13. ᾿Αλλ᾽ οὐχὴὶ, ἃς Ποῃ Ρο- 
[15 11, 2» 10- 

᾿Αλλαχόσε, αἰῖο, δὰ υἱὰ5 «ἰϊος νἱῖ, 
ἜΤ 

᾿Αλλοδαποὶ, Θχίετὶ, ορῥ. πολῖται υἱῖῖ, 

7, 14. 
"Αλλοϑέν σοϑὲεν, αἰϊαπάδθ, εχ αἷϊα αυᾶ 

ῬᾶτίοῚ, 6. Δ τ ἷν, 5. δῇ: 
᾿Αλλοιοῦσδαι, ἱταΠγ ἴΑΥῚ εἴ ΔΘ ἤΘ:Ι 11], 

᾽ 

ἤΑλλοις 8]16η]ν,. οῤῥ. ποίηγεί ᾿Ἰρῇ νἱϊ, δ» 
84. ΓΑλλοι σοσοῦτοι, ἰοιϊ8πὴ 1117) 2; 
3. Ἄλλα ἢ τὰ γενόμενα λέγειν, τε ἢ - 
εἰτῖ, ἃ νεῖο δοῃοιγεηῖία Ἰδξιαγθ᾽ ἢν 
1, 9. Ργο ἕτερος, πονὰ5, κί ἄλλα 
μέλη, πονϑὲ οδυίίοηθβ ', ό, 38. 
ἄλλαι χάριτες, ὨονδῈ Β»ΓΔΙΙΘΕ 111, 2» 
16. ἸΑλλοι ῥτγο λοιποὶ, μί ἄλλη ᾽Ασ- 
συρία, τε]ῖαυᾶ Αἰγτίδ 1], 1, 5. ἄλ- 
λοι πάντες, ᾿δοῖοτὶ ΟΠΊΠΕ65 111») 3» 4. : 
ν, 559 37). Αλλα πρόβατα πολλὰ, 
ἀς οδοίογὶβ ρεοογί θα ονεβ τυ ϊῖδ᾽ 
νἱϊ, 3,7. 1πίογάμηι βοηείμγ ῥγοὸ πᾶς: 
ε ἄλλος στρατὸς, ΟΥὨΪ5 ΘΧΟτΟΙτ 5» 
Οὐῥ. τρηῤεναίογι νὶγ 4.) 1. οὗ, 1ἰϊ, 3, 
29. ἸΑλλος ῥγο' ὁ τῶν ἄλλων, μὲ σἄλ- 
λα ὅπλα, Ὦ. εΕ. σὰ τῶν ἄλλων ὅπλα 
ἵν, 6, τ. [Αλλος καὶ ἄλλος, αἰϊὰ5 εχ 
Αἰῖο ἵν, 1,15. [Ἄλλος ἄλλον τρόπον, 
ΔΙ 5 41]10 πηοάο ἰΐ, 19 4. [π|εἰ{1- 
σίίμν γε ἢ νἱϊ, 5, 41. Ῥορλίμτ εἴς- 
ἔρησε, αὐτο τὶ ἐπέε δ σαίμν α) Τιοῦ δι 
ὁδῷ, μί ἄλλῃ, ἃ11ὰ νἱὰ ἱ, 2, 16. 
αἰϊα ταϊίοπμθβ, δἰϊτεγ νἱἱἕ, 3). 2. 2) 
ῥταῤοβίῖο κατὰ, μ' τἄλλα, αἰῖο πιο- 
ἄο, 4}118. Ῥτθογη 15 Ψ], 3», 12. μηδὲν 
ἄλλο, Ὡοη Δ᾽ Ποῦ νὴ, 3, 46. καὶ 
τἄλλα --- καὶ, σὰπη σεοῖεγοααΐῃ --- 
τὰπὶ νἱΐγ 4, 1. ἀε ἄλλο τὶ ἢ «ἱά, 
ποίς 1, 2, 17. 3) νεγόμηε ἐστοίει ῥοβ 
οὐδὲν ἄλλο ἢ ἷ, 4» 24. 

Ἰάλλοσε, αἰϊο, ΔΙ ἴάσῃ ἴῃ μᾶτγίεπι ἱ, 4, 
17. 

ἔἤλλλοτε ἀλλαχῇ σπεριελαύνειν, 8185 ἃ- 
1|01 οἰγοαπινεῆϊ, μὰς ᾿ἰΠὰς οἰτοὰπι- 
γε ἢ], 4) π. οὐ μιᾷ χώρᾳ χρῆσϑαιν, 3, 
59. ΓΛλλοτε ἀλλοῖος, 1185 4}1118 ν] 1}, 
5.16. 

᾿Αλλόσριοι ἄνδρες, ΔΙΙεπὶ υἱγὶ 11, 1,309. 

᾿Αλλόπρια εἶναι, ἴῃ, αἰἰεπαπι τεοϊάςτε 
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Ῥοιϊεῆαίετη ἵν, ς, 1 ἀλλότρια γί- 
γνεσϑαι, δοσΐρηη (εηε ν, 2» 23. 

᾿Αλλοτριοῦν σὴν χώραν «τοῖς πολεμοίοις, 
δάϊτηεγα Πποβῖθυς ἀσγαπι νἱὶ, 1. 16. 

λλλως 1ὴ αἷϊο τηοάο, ἄλλως γι- 
γνώσκχειν, ΑἸΪΤΕΓ {ἘΠΕ ἷ, δ. 13. 
ἄλλως πῶς, αἰΐο 4ὰο πιοάο νὶ, 
2» 24. 2) αἰϊαπὶ ΟὟ οδυΐαῃῃ ἱ, 2, 
11, ἄλλως σε-ακαὶ, σατ 4114 ἀδ 
σδαίδ---τὰπ| ἱ, ὅ, 11. 3) 8185, 8110 
εΠΊρογα Υἱΐ, 1, 17. 4) ἄλλως σε 
καὶ, Ῥτροεττίτη, μόφμέρίθ εἰ νεὶ ἣν 
1ϊ, 2, 24: ἰΐ, 4, 11. νοἱ βφ. {μδ- 
βαρέος τἰϊ,. 3, 57. σεἱ αἠγεξνο 1ἰ], 
3) 26. “εἰ ῥαγίοῖῤτο ιἰϊ, 2. 21: 
ἵν». 5,.5. 10. 45,.1. ν».1...}27...ὄ 56) ἄλ- 
λως, ῬΓΘοΐεγθ 1, ὅ, 43. 

᾿Αλρουρὸς, [Ἰὰς νἱ, 2, 31. 
᾿Αλφικὸς, ἀρίι5 Δ4 {4]1ὰ πὶ ΝΠ], 4. 20. 
᾿Αλυπόσατα εἰπεῖν πρὸς, ἢπε }}4 οἵ- 

ἐεμῆοπε εἰ πηοϊεξία οοσηρθ]ατε 1, 
εὐὐαδϑν 4 
Αλφιτοσίσεῖν, Ὠοτάδὶ ἔατίπα αἰὶ Ψψὶ, 2, 

28. 
᾿Αλώσιμος, 4] ροϊείξ οδρὶ ν, 4; 4. 
“Ἄκμα αὐτῷ, πᾶ ΟὨ ΠῚ 60, 2πί|. σὺν 1ὶ, 4. 

390. ἄμα τῇ ἡμέρᾳ, οατὰ ρτὶπηᾶ 

ἰαος, Πηπχυ]ϊδίᾳια Π]αχῖς ἱ, 2, 4 : 
11,4» 24. εἴο. ἽΑμα πορευόμενοι, ἴῊ- 
ἴεγ εὐπάμιπὶ [1], 3, 569. ἅμα ἱππεύ- 
οντες,), ἰηΐογ Θααϊ ἀπῇ γ, 2, 17. 
ἅμα προιὼν, ἸηϊΕΓ Ρτοβτεαϊ θη 
ν, 2,22. Ἅμα κράζειν, ἤτῃμ!] νο- 
ΟἸξεγατὶ ἷ,. 3, το, Ἅμω μὲν---ὥμα 
δὲ, συτη--οΐατη ἰ], 1,2 : ἵν, 1,13. 
ὥμω μὲν----ἔσι δὲ καὶ, 1ΐ.1, 4.3. ἅμα 
καὶ---καὶ 1, 6, ι8. ἅμα τε--τοκαὶ 11], 

, 3»32: ἵν» 5.9 46. , 
Αμαξαι, ρ᾽αυῆτα, αἱ νεὶ ἔγατηδητατη 

νΕ] 411256 τὲβ νεπυηΐωγ νὶ, 2, 33: 
Ὑ, 4, 12- ἅμαξα, σίσον, οὐττὰ5 
Οὐ ΠῚ σοτηπηδδία 1, 4» 18. 

ἱλμαρτάνειν τινὸς, ΔΌΘΙΙΆΓΕ, ΠΟ ἔεγΓα 
να δὼ 4.1 }1}»..3.»..:2}.- 
[41}} ἴῃ δἰίψυᾶ τα ', 6, 16. ρεοσᾶγε 
;6, 36. Οβέεπάετε ποη οοηίΐεημ!, 
αυοά νοϊαδταβ ν, 4, 19. 

᾿Αμαχεὶ, πα ὉΠ1Ὸ ργω)ῖο ἰϊϊ, 2, 4. 
1ἀρπ βρη. ἀμαχηκεὶ ἵν, 2, 28. 

"Αμᾶχος ἵν, 15 164. δ᾽ ἀμάχησος νἱ, 

45 14. αι] ποπάστῃ ραρπᾶνϊῖ. Αἱ 
Ἰηνιξῖαθ, Οαἱ τῆ πεαυϊῖ, αἱ γ1ι- 
ἐϊεγε ζουπιοία νὶ, τ, 36. 

᾿Αμβολὰς γῆ, Ὠχτηὰβ ἀρροῆδ υἱῖ, 5, 
12. 

᾿Αμεΐνονες, Τὰ ρετίοτα 5, ἰπ ἁ]τἰοτὶ Ποπο- 
τ5 σγαάπ ΘΟ] ]οσαῖὶ ψ}]]. 1.23. 

᾿Αμέλει, “εγῷ, ἢ ὈΟΠΟ ἃηῃίπι)ο ν, 2, 
13. ἀμελεῖν, ΠΕΡΊ] ΡΕΓα οῤῥ. ἐσήμε- 
λεῖσϑαι ὶν 6, 23. ᾿Αμέλει, ῥαγηοιίᾳ, 
ἔλπε, πιπιίσα πῇ Ψ11}, 3, 4. 

Α 

᾿Αμελῶς ἔχειν περί τινώ, ἈΘΡΠ] ρετα Ἀ]}-- 
ΠΠΘΠῚ 1). 5.7. 

᾿Αβμεβεσσος, Ουἶρεα ΘΧΡΟΙΘ Ψ, δ»). 32. 
Θεά ἵν, 5, 52: Ὑ|Π[Πν 4.5 28. εΜ, ααυἱ 
ΠΟη Ὦδδειϊ ἀκ ᾳὰο ααετγαίαΓ. 

᾿Αμέμπτως δέχεσθαί σινα, Ἰαὰῖε ἐχοὶ- 
Ρεῖε, πὲ οἀαίαπι αυδγαπάϊ Ὠδθεαῖ 
ΠΗΠ]ΑΠῚ ἵν, 29 37. τελευτᾷν, Ὦο- 
Ὠδῆς ΠΊΟΥΙ νἱῖ, 35» 10. 

ἤΑβμεσρος, ἰταπηεηῖα5, δ γεμάτο οὐ 
σοῤία ν, 2, 7. ᾿Αμέτρως χρῆσθαι, 
᾿πιπηοάϊοςα αἱ 1, 6, 34. 

ἼΑρμοη, [αὶχ νἱ, 2, 34. 36. ἴτὰ νυϊδοὸ 
Ἰητεγρτγείδηίατγ ἢ. 1. Μιῆιϊ [οΠοτία πα 

ἱπᾶγαπγεπίαπῃ ἱπίθ!Πρὶ νι ἀεθδίυτ. 
Οοηίῖγα ϑδυϊάας εχ ἢ. 1. νϊάξετατ ἴά- 
τα ᾿ππγυπχεηζατη ἔδοετε : σερσο- 
νικὸν ἐργαλεῖον, ὃ ἡμεῖς πυράμην λέ- 
γομεν οὐκ ὀρϑϑῶς. 

᾿Αμεχανεῖν σινῶ ποιῶ, τεάϊξο εο, αἵ, 

αυϊὰ ἀραῖ, παίοϊαϊ νὶ» 4» 18 : ἀμη- 
χωνοῦντες βιοτεύειν, “νϊατῃ τ]! γα 
εἴ χεῦυ5 πεοοδι!5 αἀεπιτατατη {γὰ- 
Ὦοτα ἰ1,.1,) 19. 

᾿Αμηχανία, τετατα οπχηΐα τ ἱπορὶᾶ νἷν 
τι, 

᾿Αμήχανον, ηυοά ἀἰϊβῆσυ!ταῖε5. Παρεῖ 
ἸΠΕ ΧΡ  Ι 8 1165 ἵν, 3, 14.- ᾿Αμήχα- 
νοι τὸ πλῆθος, ᾿πΠΠπι|ῖα Ὠοτηΐϊππε 
τυ ϊἰταάο νἱϊ, 5. 38. ᾿Αμηχανώτα- 
σοι, ΤῊ ΧΙ 6 ἴΠΟ0Ρ68, εἴ δά τεβ πο- 
νᾶ58 πιο] επμἀδ5 οπιηΐηο ἱπαρξὶ νἹ]ν 

2 δι όρ. 
Αμιλλᾶσϑαι, ἐσὶ τὰ ϑηρία, σοῃίτα ἴε- 

Γὰ5 ἀδοουῖδγθ ἴ, 4» 16. 
᾿Αμύνειν σοῖς τέκνοις, ρῬᾳρηδηάο ἀεΐεη- 

ἄεγε Ἰἰθεγοβ 11, 3», 67. τῇ χώρᾳ, 
δη. μάχεσϑαι ὑπὲρ τῆς χώρας, ἃὉ ἴῃ- 
συγ ΠοηΙθ 5 ἀδίεπάεγα ἀρτα ΠῚ, ΡΓῸς 
Ρυϊᾷδηάο Ποβίυτη ἱτηρεΐυτῃ ν, 3; 
5. οὗ. ν!], 6, 6. ᾿Αμύνεσθαι, ἴξ Ρὰ- 
ΒΏΔηΔοΟ ἀεΐεηάετγα ἵν, 4, 6 : νἱϊ,» 5, 
30. σοὺς σπολεμείσυς αἱοο! Ὠοῆζϊαβ 
ν» 4» 21. τινὰ, Ρ,Ξ.Π85 πηθγα ἀς 
δ᾽ίφυο, νἱπάϊσατγα ἴῃ 8] 46 πὶ ν, 4» 
2ΕὉ 

᾿Αμφὶ, 1) Ἅἀε ἰοοο: ἀμφὶ ποταμὸν, ῃτο- 
ΡΙΕΥ ἈΠΊΠΕΠῚ νἱ, 2, 11. ἀμφὶ τὰ 
ὅρια, 84 βῃεβ ἷϊ, 4, 16. 2) «16 ἐδ711:-- 
δοτε : ἀμφὶ δείλην, (Ὁ νεΐρεταπῃ ν, 
25 2: 5, 4., 16. :3) αἷδ᾽ πώγισεο, δὰ, 
Οἰτοῖτεγ : ἀμφὶ τὰς δώδεκα μυριάδας, 
Οἰγοῖτου σεπίμη εἴ νἱρίπεὶ τ]ὰ ἱ, 
2216. ἀμφὶ τὰ ἑκκαίδεκα ἔπη γενό- 
μενος, Ὡδίαϑ ΟἸΤΟΙΓΕΙ ΔΠΠῸ5 Τεἀδοἱ ἢ 
Ϊ, 4, 16. 4) ὧδ μμάϊο εἰ οσοπρα- 
ἡϊοτιο : ἀμφὶ δεῖπνον ἔχειν, σσσδτα ν, 
5. 44. «ἱά, ἔχειν. τὰ ἀμφὶ πὸν πό- 
λεβίον, Χ68 ΤΩΙ ΔΓ ᾿ἰν 1). 21, 6) 6. 
ξώι. ἀς : ἡ δίκη ἡ ἀμφὶ τοῦ πατρὸς, 
ουία ἀξ ραῖγε, Ἰπἀϊοία τ ἴῃ Ρᾶ- 
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ἴγεῖι ἐχεγσεηάστῃ 11], τ. 8. 6) ,ν- 
Ἱὐ ῥεγῥάγαβ: οἱ ἀμφὶ ταδάταν, 
᾿Οδάδῖδϑ σα [αἷ5 ν᾽», 49 5.. οἷ ἀμφὶ 
“ὃν Κῦρον, ΟΥΥι5 ΟἿΠῚ {|5 1, 4; 21. 
23. “76 11 298. ἀουαν: ὦ 2. 
“μη οορὶθο Ογτὶ : οἱ ἀμφὶ Τιγράνην, 
σΟρίϑ ΤΊΡΥΑ 5. ἵν, 5, 4. οἱ ἀμφὶ 
Κυαξάρην Μῆδοι, Ογαχατὶς Μεάϊ ἵν, 
1,9. οἱ ἀμφὶ τὸν πάππον ϑεραπευ- 
ταὶ, τηϊ ΤΙ ἃν! 1, 2, 7. 

᾿Αμφιέσαι χιτῶνά τινα, Δἰτετὶ τὰ πὶ σᾶ πῇ 
πάθεα 1, 3,» 17. 

᾿Αμφίλογος, Ἀτηθίραι5, ἀαδία5. ΥἹῖϊ, 

41 7: 9: 24 . “. “δ. 
Ἄν,» »Ὸ,) ἐῶν, 1.).35 181 115 4. 22 Ὁ 1]]. 
1,42. Ὅσου ἄν, αδϊσυπαὰςε ἵν, 5» 
41. Ἂν γέῤθίλμν 1πι φοαΐεηπ οὐ αὐ ϊοηῖς 
γπειπῦγο ἰ, 6, ιδ: ΠΣ 15. ῬΙῸ 
οῦν 1ῇ ὡρῶ ἂν εἰ 1, 4513. Εἴ ἐσίμκεε- 

λησέον ἄν ἵν, 4., δ. ποῖ, νἱϊ, 5, 28. 
ποῖ, ᾽Αν γιμία! αξέμτη ῥγα εὶς, (. 
ῥγα ον, Λ' πον] 1 {μίμνετε ἵ, 6, 
1.3.0 2} 15. 9. αι: ἢ} 15 8. 10 Ὁ51}]; 
2, 16. 

᾿Ανὰ 1) ὧδ Ἴοσο, Ῥεῖ: ἀνὰ τὰ ὄρη πλα- 
νῶσϑραι, ῬΕΙ͂ Τποηΐεϑβ ἘΥγάγθ 1], 4. 27. 
τρέχειν ἀνὰ τὰ ὄρη 1. ἃ. χ8. οἱ ἀνὰ 
πὸ πεδίον, ῬΕΙ͂ σατηρατη Ρϑἰδπίεϑ νἱ, 
3,6. 2) ἀε ἐεήπῥογε, ἀνὰ πᾷσαν ἡμέ- 
φῶν, αυοιἀϊ6, Πηρα}15 ἀἰθθι5 ἱ, 2» 
ὃ, 2). ἀνὰ ἑκάστην ἡμέραν ΥἹ17 1, 
23. 3) ἀνὰ κράτος, οτηπὶ ΡνἹ ἷ, 4, 

23: ἷν, 2:9 30: ν, 3) 12: δ, 4» 
4 ΞΗΧΑΙΔ. 2... 2. 

᾿Ανωβάλλειν σὴν γῆν, σἱά. Υἱϊ, 59 το. 
ἐπὶ τὸν ἵπ'σον νἱϊ, 1, 38. 

᾿Αναβιβάξειν ἐπὶ σὸ ὄχημα, ουττΓαὶ ἴπ|- 
Ῥοποτὸ 1ν, 2) 28. κατὰ πὰ ἀσοτο- 
μώτατας ῬΕΙ͂ Ῥατίεπι ἀγοὶβ γπαχί πα 
ῬΙΘοΙρ τοπλ ἀάίσεπάεγε Ἰυθεγε υἱὶ, 
2, 3. ἐπὶ τὰ πρόσϑεν, ἴῃ ἰοοᾶ δηῖο- 
Τογα Ῥγϑο6 ΓΕ νἱ, 372. 

᾿Αναβλέπειν,γ οουΐος. ἀρογα ΥἹΠνρο 3, 
29. 

᾿Αναβοᾷν, 6) α]αΐαᾳ τη [ΟἸ]Εγα 111,1». 13. 
᾿Ανάγειν, 105 εχ δοῖθ γεάυοοτγε ἴ, 4» 

24. ἵππους, δἀάυσετα δῇυο5 ἵν, 5» 
35. ὍὉΝῚ ἀπάγ. ἀεάϊ. εχ δοῖβ δὈ- 
ἀποείε υἱά. Υἱΐν 1, 44. ἐπὶ πόδα, 
ἴω. ἑαυτοὺς, ρεάδεπη τείεγγθ 111, 2; 
όρ. ὡς λέξων τι ἀνήγετο, ρῬαταῦαϊ [6 
δά ἀϊοδηάμτ νἱ]. 3, 12. 

᾿Αναγελᾶν, τἰαπι τοΟἸ]]εγα, ναΐάθ τ άογα 
δ 8. 9.1. 34:: 

᾿Αναγιγνώσκειν, Τροϊτατα ἵν, 5, 26. 
᾿Αναγκάζω, ἠναγκάσθη λόγους σπροσφέ- 

ρειν περὶ συνηθείας Νὶ, 1,31: Ψ]]» 5» 
όο. 

᾿Αναγκαῖα, ἩξοοΠ)ίαϊες παΐαγδθ, κι), 7.1- 
μια 711 ]}6 76, αἰυτμ ἰσυαγε εἴο. ν]]ἢν 
8) 11-: ἐπὶ τὰ ἀναγκαία ἀποχωρεῖν, 

(εσεάετε δὰ πβίυτο πεοεῖατία ἵ, ὅν 
16: 

᾿Ανάγκην προσσιδγέναι πινὶ σσρατεύεσθαι, 
νἱ σορδτε δα γα} Πα ΠῈ 11, 4» 12. 

᾿Ανωαγώνισσος. ἄναγ. διωτελεῖ, ὩΌΪΠ ΠΣ 
ἀηη]αδῖ {᾿ξ σΕσ αΊἘΠ ἵ, 5, ΤΟ. 

᾿Αναδέχεσθαι, ἴῃ [6 τεοΐρεγε, ρο  ]]ςετξ 
' ὅτ αἰ: νὴ; ἘΣ Ὶ 

᾿Αναζευγνύειν, ἴοῖνετε, ΡτΟΒΟΙΟΙὶ ψΠ]]ν 
ΟῚ. 25. 

᾿Αναϑιωῤῥύνειν, [10 Ὁ} 5 ἀΠΊ ΠῚ τη, τηεία 
ἀξρυ]ίο, ἄσπαο ἐχοϊΐαγα ν, 45 23. 

᾿Αναϑήματα, ἀοπᾶτγία, γΠΜΉΘΥΑ φάμα 17: 
εἰσὶ ἱοηηρίο ἀφαϊσαμίμν ΥἹΊ, 2, 19. 

᾿Αναΐνεσθαι ἔργον, Ορὰ5 ἀείγεξϊαγε, ηε- 
Βοῖϊο [Ὁ {θ γαεγα 11, 19.231. 

᾿Αναιρεῖσδαι, ἴοΟΊ]ετα ὨΌΠΊΟ 1Ϊ, 3, 17: 
Υἶν 3» 27. ᾿Αναιρεῖν ὀλιγαρχίας, 
ξογγηδπ οἰ ν ατ15, 418 [τη] Τὰ 
᾿πηρθτίατη οἷς Ρεπμεβ. ρᾶιοοβ, 11 - 
ἴᾶγε ἴῃ δἰ ΠῈῚ 1, 1, 1. πύργους, 
[γΓῈθ. Ἔνθα γα νἱ], 59 12. σκηνὴν, 
τεπρόγα το ΟΤ ΟὙἹ; Ε, 4. 
ἀναιροῦντες, ἴς. τὴν τράπεξων, ταϊ]- 
ἢτιὶ φαὶ ροῖ σοασπᾶτῃ τηεπίατπι Οὐ Πὶ 
ΟἿὈΙ15 αἰρογίδῃϊς νἱ}], 8, 20. 

᾿Αναισχυντία, ἱτηραάεητία ᾿ν 2») 7. 
᾿Αναίΐσιος, Ου͵]ρα νᾶσδῃβ '»ν ὅν 10 : ν᾽» 

55. 22: ἄν, ἀφροσύνης, ἀδγηθηιῖδ8 
ου]ρὰ ᾿ἰθεγαπάαϑβ 1. 5, 10. 

᾿Ανακαϑαίρεσθαι κακίων, ΔὉ ἱτΡΓΟΌ1- 
(αῖ6 σοπιταέξϊα ἈΠ θαγδτι, 1. Ραγρατὶ 
ΡΣ Θ 5: ͵ 

᾿Ανακαλεῖν ὀνομαστὶ, σΟτΏΡΕ]]αγ6 ΠΟΙΉΪ- 
πδίϊπι ἰΐ,ν 29,9 28. ἀἄνακ. εὐεργέτην, 
(αὐϊπε ἀρρει]αγα θα πα ΠῚ 111, 3. 
«4. Δσοϊατηᾶτα Ἐχπογίδπαϊ σδαΐα ἱ, 
459 22: ἴϊ, 3, 42: 8 1ν Ὁ». ᾿Αὐᾶτ 
καλεῖσθαι, κύνας, σᾶῃμ68 γοσᾶτό; νεὶ 
ἰποϊδηγατα ἷ, 6, 1. 

᾿Ανακλάξειν, εὐ τίογα νοοατη, ἰΔίγα ΓΘ. 
(ε σαηε ἷ, 45» 1. 

᾿Ανακοιμῶσϑαι, ΔὨ[6 ΠῸ5 ογδΐ 119 4. 30. 
᾿Ανακοινοῦσαδαι, ΠΟΥ ΠΙΟδΙΟ. ν, 4» 

ἐτι 
᾿Ανακομίξεσναι, ἴῃ ἰοσα πῇ τὰς τῇ ΟΟΠ - 

Βοίογα νἱ» 1» 14. 
᾿Ανακρίνειν, Ῥετοοηῖασγὶ 15 8) 15. 

᾿Ανακτᾶσθϑαί σιν, ΑἸ᾿σα]ὰ5 Ὀεπανοΐεη- 
εἰαπὶ ΠῸΪ Οὐ  πτδ 1..3, δ. ᾿ν 4; 
2 Ὁ, 2. ΟΣ ΨΗΣ δ. ἘΡ: 

᾿Αναλαμβάνειν σινὰ, ΠῸΪ 4|]Πρεῖς {ο- 
οἴαπὶ ἷν 4,19: ἱν» 5» 14. τὰ ὅπλα, 
τεοίρετα ἀγῖα οὈδία εἴ ἴῃ πιεάϊο 
Ροῆία ἰΐ, 1, 19. τετρωμένους, νὰ]- 
ποιαίοβ Γαςοίρεγε δα]αναπάϊ εἰ οα- 
ταπάϊ σατία ν, 4; 17. 

᾿Αναλάμσειν, βατηπηᾶπὶ σοποερίδτῃ 
ἔα]σογε ργοάδγα νη 1, 15. 

᾿Ανωλίσκεσθαι σιτρωσκόμενοςγ) ΨΆΪΠΟΙΐ- 
Ὅμπ5 οοηδοὶ 1ἰν 1) 8. 
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Ἄναλκις, ἰτ 06 1115. Υἱΐγ 5, 62 : ν]]ϊ» 1, 

,, 45. ἐὐνρδ οαικῇ μεσ 
Αναρμάρτησοι, αϊ ΠΙΠῚ] ἰπ τς ἀε]ααε- 
ΤΠ 111,1, 27. ἀναμάραητος, ἨὰΗ- 
αὐτὰ ἀθοιγᾶηβ ἃ ἰεσα παίατθ εἴ 
ὈΓΟΪΠΘ ΥἹ11) 75» 22- 

᾿᾿Αναμάχεσθαι, ᾿ϊδταταῃ Ῥαρηδηάο ἴδτγ- 
οἶτα οἰδάειῃ δοσερίδπῃ [119 1, 20. 

᾿Ανώμβατος ἵππος, αἱ ποη δά θεῖο 
τα εαυϊταηάππη ἵν, 5, 46. 

᾿Αναρμένειν, Θχίρεξιαγεα ἢ], 3..23 : νἱ, 
1, 44. πὸ πορίξζεσϑθει τὰ ἐπιτήδεια 
ἔστε, αἰ ΒΈτγε γαῖ! ποτα σου ρϑτᾶπαὶ 
τε58 δὰ νυἱέϊατῃ πεοεῆατίας, ἀόηξο 1, 
ὅδ. ἼΟΣ: 

᾿Αναμφιλόγως, ἔπ ἀειγεξϊαιϊίοης, 11- 

ὈΘΏΪΟΙ ΜΙ, 1, 44. - 
᾿Αναμφισβήτησον (ἐς), ἥπα 114 ἀπ ]ῖα- 

τοη6 εἰ ΔΥγαῖίοηα ν]1ἱ, 4, 6. 
᾿Ανανεύειν, ἈΌΠΈΘΓΕ ἷ, 6, 13. 
᾿Αναξυρίδες, ὈγάσΟΘ5 Ψ]]], 3», 13. 
᾿Ανάπαλιν περιφέρειν, οτάΐης. ἰηναπο 

ΟἸΓΟΌΠΊἔεΥΓΕ 11, 29 2- 
᾿Ανασπ' ὕειν στὸ σσράτευμια, Ἀστήεῃ οοη- 

ἼΠΕΓΘ αἰ ααϊείοαϊς νἱϊν 15» 4- ΟΠ 
Ρτοάϊγα ἤηεγα εχίγα οαῆγα 111, 3, 
29. ᾿Αναπαύεσθαι, αϊεῖ 16 ἄτα 
ἘΠ ὙΠ ὙΠ 5. ΤΠ: νυ» ἃ, ἃ: 
ααυϊεῖε ἔγαϊ, ΠΟ ΡΙδξὶὶ νἱ, 1, 11- 

᾿Αναπέμιπειν, ἴῃ ἰοσαγτη δἰεἰοσγεῖη πλϊῖ- 
ἵετο ὙΠ. Ὁ», Χ4- 

᾿Αναπεσσαμέναι πύλαι, Ῥοτίδε ἀροσίδα 
Ψ, 55 δι 

᾿Αναπηδᾶν, Ῥτοί] τα, οὕττοῖς δά ἱ, 4. 
ὩΣ" 

᾿Αναπνεῖν, ΔΠΪ ΠΙᾺ ΠῚ ΤΕ ΟΙΡΕΥα εἴ σοηῆτι- 
ΠΊΔΓΙΕ ΨΥ, 4» 38. 

᾿Αναστύσσειν τὴν φάλαγγα, ΕΧΡΙΙσΑΓα 
ῬὨΑΙΔηΡΕΠῚ Υυἱῖ, 5», 3. 56. [θιοιίων 
ἦς ἰ, 4 ευοϊμίϊοπο ῥλαίαησίς οα, φηα 
μος βησωέι «σοί ὀϊη, αἰ ῥοὲ αἶῖος, 
αὖ εκ ίγοπα ῥαγίε 1ποφαμηι:, ῥο!ὲ ἀοῖοὲ 
6 ΡΊ7Ώ1) δΥ 5 πε 1»: ἀοτεη, 

᾿Αναρίϑροησος, ἸΏ ΠΌΤΠΘΓΙ5. Υ]Ϊ», 4, 17. 
ἴη (οά. Οσυε!ῇ. (εἀ εὐτὶ ἀνάριδϑ μος. 

᾿Αναρτσϑπαί τινα, ΠῸΙΪ ἀϊνίποῖτε, σοη- 
ΟἸΠΓΘ ἢν 2. 121,2» 20. Τὰ 1π}- 
ΡΕΙΠΟ (αὈ)σετε ἷν 1, 5. 

ἼΑναρχος, σατξδηβ τεέϊοιθ, ἄπος 111) 3, 
ΤΙ: 

᾿Ανασκευάζειν, ΔΪΕΙΓΕ Υἱν, 2») 25. ᾿Ανῶ- 
σκευάζεσθαι ΝἸ}, 5. 2. 4. ὩὨΟΐ. 

᾿Ανάσκησος, ἸηΠΘΧεΙΟΙ αα5 ν11. 8, 24. 
᾿Ανασσομοῦν τὰς τάφρους πρὸς τὸν ποτα- 

μὸν, ἔοβδτη σοη]μηρεῖα οὐπὶ ἥσνὶο 
ΜΙ, 5515. ποῖ: 

᾿Ανασσρέφεσθαι, ἃ ἴαρα τενετί σοπίγα 
Ὠοῖῖεβ ρεπεαυξηίεβ 11) 1, 9. 

᾿Ανασσροφὴ, σοηνετῆο ν, 4. 8. 
"Ανατείνειν τὰς δεξιὰς, το] ]εγα ἀδχίτας 

ἵν) 29) 17. ἀνωτεταμένος τὴν μάχαι- 

ρῶν, δ᾽ άϊαπι Γ᾽ δέατι ἴθ ης ἷν, ἵν 
3: Ν]Ϊ» 1) 34. ᾿Ανατείνειν τὰ κέρω- 
σὰ, Εχίθηάεγα σοηὰᾶ νἱϊ, 1, 6. 
ἀεσὸς ἀνατεταμένος, εχίεηῇϑ 4]15 νἱϊ, 
1, 4. ἀνατείνεσϑμαι, Εχίξηαὶ, ροττὶρὶ 
νὴ τς Ἰδὲ 

᾿Ανασλῆναι πόνον, ῬΕΙΐεΓΓα ἸΑὈΟΓΈΓΩ ἱν 
σον 

᾿Ανασρέπειν, ενατίεγο 1Ϊ9 2» 5. ριοῖει- 
ΤΠ δΥΘ τὐν 2. 75 Χθ2 

᾿Αναφρέφειν τὸ φρόνημω, δηϊτηῦτη οχοῖ- 
{8 1ὸ 5.2, 951: 

᾿Αναφαίνειν, Πρηϊἤσατα 111»). 39 22. ᾿Ανῶ- 
φαίνομαι σεσωσμένος, Οσετίατῃ Εἴ τη]- 
πἰπε ἀπδίαπι δάδρίας Γατα 1] αἴετα 
111, 29. 15. ἀναφαίνομοωι, ἔχων, 8ᾧΡ- 
Ῥᾶτεῖ, 86 ἤΆΌΘΓΕ ἵν, 5» 15. ἄνα- 
πεφήναμεεν προσοφείλοντες ἄλλας χά- 
ρισάςς ταδηϊδατα εἴ, ΕὈΪ ἃ ΠΟΡῚ5 
ἀεθθυῖ Ὡονϑη βΊΑτΙΔ ΠῚ 111, 29, 16. 

᾿Αναφέρειν, εταϊ δηΐεα ἵν», 59. 35. Ὁδὶ 
Πὰηο ἀσποῷ, 

᾿Αναφυσᾶσϑαι, ᾿Ἰπθατὶ ν]], 2», 23. 
᾿Αναχάζεσθαι ἐπὶ πόδα, ρῬεάετῃ γείουσα 

1» 1», 34. 
᾿Αναχωρεῖν, τοσαάεγα ἵν, 1, 3- 
᾿Αναχωρίζειν, τεσδάετε Ἰυθεγε, τεάπ- 

ΘΟΙΘ Ι]1. 41: 125. 85 
᾿Ανδρωαγαθϑία, ()0η. ἀρετὴ, ΤοτιτὰἋ0 11], 

» ϑ» 559" Ἁ . . . ὕ 

Ανδρεῖος ἀνὴρ, ὙἸΓ ΤΟΙ ΪΒ ἵ», 4») 11. ᾿Αν- 
δρείως, ξοΤ(ΙΕΟΓ ἷ, 3.91. 

᾿Ανδρικὸς, Ἰάεπχ απο ἀνδρεῖος, ἔοτεϊδ ἱν 
5. 1125 

᾿Ανειμένως πίνειν, ΤἘσαγα, σατὴ οπτηὶ 
Ἰσεπίῖα, ρΡοΐαγε ἱν, 5», 8. οἵ, δὰ ν, 

"522: εἶ 
Ἄνείμει, ΔαίσεηἋο 1}, 4», 17. 
᾿Ανεῖν ν, 4» 17. ποί. 
᾿Ανεισεῖν, ῬΕΓ ΡΥΘΘΟΟΠΘΠῚ ΘνΟσδΓδ ἵν, 5. 

56. πάντα τὰ χαλεπὰ, ἸπτεΥΓηΪ Πδ1ὶ 
βταν "πη τλα ααθο 416 ἵν, 2. 38. 

᾿Ανειργμοένος, υἹά, ποί. Ν, 4.» 48. 
᾿Ανελευϑερία, 1{ΠΠ|0 γα} 185, ἀνατιτϊα ἴοτ- 

ἀϊάα Υἱ}], 4. 32. 
᾿Ανεπίκλητος, νΔΟΔἢ5 ΟΟ]ρα οἵ ΤΕΡΙΟ- 

Πομῆοηε ἰἱ, 1, 22. 
᾿Ανεπίληστος, ἸΤΓΕΡΣΙΕΠΘΗΪ5 ἷ, 2915. 
ἤΑνευ δίκης, ᾿πάϊδῖα σασία 111. 1. 6. 
᾿Ανέχεσγθαι ψύχη καὶ ϑάλπη, ρεγίετγα 
{τι 5 δ ασηααθ ἱ, 2,9 Το. ἀνεξόμοε- 
ά σε ὁρῶντες, δἀ[ρεξζαηι ἰαὰτα 
Ῥαιξεγεσηιβ ν, 19, 25. 

᾿Ανηβάσκειν, τΕραεἴσοτα ἱν, ὅ, 7. 
᾿Ανὴδ, ΤΑΙ ὰ5 1. 235 13: νῇν ἵν) 45. 

ΙΓ ἔοσίῖβ 119. 29. 21 : ἵν»), 2» 25. ἄν- 
δες, ταῦ 65. ἵν, 1, 9. δ᾽ ἀνὴρ ῥγο 

ἐκεῖνος ἱ, 6, 12. ἀνὴρ νεανίας, ΥἹΓ 
7υνθῃ!β 11, 2, 6, 7. εαὰε8, σῤῥ. ὅ 
ἵσισος ΥἹΪ, 1, 2. ἀνὴρ ποῦ δήμου, 
Ὠοτῖο ἄς ρῥἰθὺο 1ἷ,) 2» 22. 

Α4 
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᾿Ανϑεῖν, πἰζογθ, στε, αἷς δοϊονίδις νὶ, 
ΘΒ τὸ 

"᾿Ανϑηρὸς, βοιίἀυς Ἴγοῤ. ῥγο τεοθῃϑβ, 
ΠΟ ΟὈΓοΪεῖα5. ποο αἵὰ {τ 1, 6, 
38. 

᾿Ανϑρώπιον, Ποπγαηοίο ν, 1, 13. 
᾿Ανϑρώπινα ἁ ἁμαρτεῖν 111,19 40. 
"Ανιᾷν, τῆαῖε ᾶῦετε, τοὶ απ ἐσ ἢ ϊ- 

Ῥετα ἷ, 3» 15: Ὁ, 3, 7: ν, 4, 12. 
σῤῥ. ὠφελεῖν ἷ»: 4.»..23- ᾿Ανιᾶστ)αι, 
ΘΕΕ ΓΕ ἔδγγα ἱν, 6, 4. οῥῥ. χαίρειν νὶ, 
3. 1ὸ., εἴ εὐφραίνεσ θα, οῤῥ. ν, 4» 
2. 

᾿Ανιαρὸς, τηοῆας, αἱ πίτηο ἀοϊεῖ, 
“εά σκυϑρωσὸς, αἱ δῃηίπηὶ ἀοϊοτε πὶ 
Ρτοάϊε να] 1, 4» 14. 

᾿Ανίδρωτος, ἤπε {ὰάοτε εἰ εχοτγοῖίδ- 
ἘΙΟΙΘ 1ἴ9 1, 39. 

᾿Ανιδρωσὶ, 1:. ἰδίά. τεταῖϊδ, {ερπίτεσ 11, 
2, 30. 

"Ανιέναι, εἄοτς, ὧδ ἐδγγα ̓ 7 γμῖοες 2γοζε- 
γΕΜῈ , 2, 15. ᾿Ανιέναι τινὶ ϑηρᾷν, 
ἔδσετε ροϊεαίεπι νεπδπηαὶ ἵν, ό, 2. 
ἀνεθεὶς, ἃ ταϊίετία πιείαηας ᾿ἰθετα- 
ἴὰ5 111,1) 26. ᾿Ανιέναι, τοτηϊξετο ἃ 
Ῥειίεαᾳυξηάο ἱ, 4» 21. 22- τὴν ἄσ- 
κησιν, ΠΕΡΊ ΕΓγΕ, τα ςΕγα νυ], δ, 
70. 75. σῶμα ἐπὶ ῥᾳδιουργίαν, ποπ 
ἐχεγοοῖθ, ἰταάδγα ΤἘρπιτιεὶ, ᾿πουὶ- 
τὰ τ Ἰηδχεγοϊ(δτηαυε ἥπεγε ν]ϊ, 

», 75. 
᾿Ανισόω νἹὶ, 3» 65. Ὡοΐῖ, 
᾿Ανίσσασθαι ἐκ τῆς ἐνέδρας, Θοῃίατροτγε 

εχ ᾿ῃΠαϊΐ5 ν, 4, 4. 
᾿Ανοδύρεσθϑαι, Ε͵υ]ᾶτα ν, 1, 6 : νἱϊ, 3, 

᾿Ανόητος, ἀδΥηΘ ἢ 1ἷ, 2», 15. 
᾿Ανολοφύρεσθαι, ο͵υϊδταπι 10] εγὲ υἹ], 

3» 14. 
ἤΑνομόος, ἰΘρῚ θὰ 5 τερυρηδης ἱ, 3», 17. 
᾿Ανόσιος, (ςεἰείζι5, πείατίιις ἱν, ὅ, 4: 

ΜΙ». .559..3.2.: ἐν 111...7» 3 ΜΝ... 85 
27. 

᾿Ανσαγωνίξεσϑαι, ἃς Ἰυτα ἀϊοερίατε 
Ψ111, 2,» 27. 

᾿Ανταγωνισσὴς, αἱ σοηίεηάϊ!ε| οὑπὶ 
ΔΙΊψπο. ἀς νἱτγίαϊθ, ΘΠ] ]}115. 111, 3» 
36. αὐυοοὰπὶ σοτίδπηεπ Ὀ6}}} εἴ, 
Ποῖ 15, δἀνετγίατγιαβ ἱ, 6, 8. 

᾿Ανταίρεσϑθα, ὅπλα σινὶ, σοηῖγα 4]}- 
υεπΠὶ ΔΙΓΠηᾶ {ΠΊΘΓ ΨΥ, 4» 25. 

᾿Αντασπάξζεσθαι, νἱοἸΠΠτ ἀπηρίεξιὶ 1, 
3,3. Ττυγία5 Ὀεηΐσης δχοίρεγα ν, 

5» 42- 
᾿Αντεξιέναι, σοηίτα ργοάϊγε δὰ ρυρηδη- 

ἀυπὴ ἵν, 1,1. 
᾿Αντεπεξιέναι, ῥὑτοάϊγε σοηίτα δὰ ρι- 

Βηδηάμπ) ἰἰϊ, 3, 30. 
᾿Ανσερείδειν, ΟὈΠΙΓΙ ψ1}]ν 8, τό, 
᾿Ανσέρεσναι, ρῬτορίεγ ἀϊέξξαπι αἰ χαρά 

[πτοΊτοράγα 1» 2») 22. 

᾿Ανσέχειν, ἔγη. ὑπομένειν, [αἰξίπετε, τε- 
Πῆετε νὶ, 4» 1ὃ. 

᾿Ανσὶ, 1) Ρῖο, ἴῃ σοτηρεηίδιϊομοτζα ἷἱν, 
ό, 5. 8. ἀνεί τινος δέχεσθαί σι, 
σοπιπιαΐαγα οατὴ 8] 0 Δ] 4αϊά ἱ,, 
ό, το. ἀνθ᾽ ὧν σὺ εὖ πεποίηκας ἧ- 
μᾶς, Ῥῖο 115 ὈΘΠΘ ΠΟ 159 85 ἰπῃ ΠῸ5 
σοπία αὶ νἱ, 1, 48. ϑρὲ σέγο ἦος 
με τπιοεἰρείμνΣ πὶ αἱ, α.,.3.65. [ε4 4. 
11... 3,..3-. 2) "Ῥιῶ, ἴσοθ. ἔν. 1.12: 
ἀνσὶ τοῦ ἀρήγειν, ὩΟΠ τηοάο πο 
τα}1} ορέπι, (δα τὶ, 29 19. 3) 4ε 
σαμία, ἀναὶ τοῦ; η'Δ ἐς οδυίαϑ 
ΜΠ, 9: 3.1. 

᾿Ανσιβλέπειν τινὶ, σοπίτγα [δτὶ, Οσυ]ος 
ΟὈνοτγίθγα Δ] ]σαϊ [1]2 1. 23  ν» 3» 

33: 
᾿Αντιγνωμοονεῖν, (ΕΠ 5 ΓΘ ητἶγα ἵν, 3, 8. 
᾿Αντικαϑιστάναι, οορίᾶ5 ἱπταξιας Πο- 

Πιθὰ5. οὈνετίεσε, δοῖεπὶ ποῆιθβ 
ΟΡΡοπετΊα 196, 43. 

᾿Ανφικνήμειον, τρία, }αγ-ς σγεγὶς ἀμ ἜΥΟΤ', 
οῤῥοβία (μγα 11, 3. 19. 

Αγ ΕΊΒοὶ διὰ, τεξξα, {. Ρεηΐτα5. ΡῈΓ νἱ}ν, 
1, 30. 

᾿Ανσιλαμβάνεσϑαι σῶν πραγμάτων, Γ65 
δετεπάδϑ {{ΟἸΡΕΓα 11, 3, 6. 

᾿Αντίος, δἀνετίας, ορροῆτυβ ἷ, 4, 8. 
19: ν, 4, 7: Νἷ; 35.13.34. 

᾿Αντιπαράγειν,, σοπίγα ἀθοεγα ἴῃ Ποῖϊες 
Ἐχεγοϊ Ἀπ 1, ὅ, 43. 

᾿Αντισαρακαλεῖν, ΤΕΥΟΟΔΓΘ, ἀνΟΟΔΓΕ ἰΐν 
2. 225 

᾿Αντιπληροῦν τὰς τάξεις, σεπτυτα5 [ὰρ- 
Ρίογα, 222 ἐοοιηε ΦΟΥ 771 γπλ ἐλέη, ψμὲ 
Τπηδη Μμδβιίμεονο ποῖος ἰϊ, 2. 26. 

᾿Ανσισροσιέναι, σΟηγα ΡτΟάϊγα, οσουτγ- 
ΤΕ 1]1,.3, 241: ΧΠ} 1. 

᾿Αντισρόσωπος, ΔΑνΕΥΓΒ ΥἹΪ, 1, 265. 
᾿Αντιστασιάξοντες, οἷ, ἴαξιϊο σοηῃίτγαγια 

ΥἹ]. 45 3. 
᾿Αντισιμᾷν τινὰ πᾶσι τοῖς καλοῖς, ΟἸΩΠὶ 

ΤΆῖΙΟΠ6. Δ]ΙοὰΪ στιά τη γεΐεγγα ν,, 2, 
ΤᾺ 

᾿Αντισόσσειν ἑκασέρωδεν εἰς ἐμβολὴν 
σοὺς ἡμίσεις τῶν ἀνδρῶν τῆς σάξεως, 

σεητατγίατη ὈΙρατγίτο αἀἰν! δην ἴτα ᾿π- 
ἄτχγαετγε, αὐ μ815 δἰίεσα ἴῃ 8] Ἐτα Πῇ 
ἴδςϊαι ἱπιρεῖαπι ἰΐ, 3,17. ᾿Ανσιτάτ- 
σεσϑαι πρός σιν, (νη. μάχεσθαι, [ε 
ΟΡΒοπετα 11], ιν, 18. 

᾿Αντωφελεῖσιδαι εὖ ποιῶν, ἔταξῖαπη ὃε- 

ΠΕβΟΙΪ ἴῃ δἰταπι οοὐ αι} ρϑγοίρετῖα ἰ9 
δ. α1. 

᾿Ανυδρία, Δα αδα ἱπορία ν᾽], 6, 21. 
᾿Ανυπέρβλητος, ἱπίΡΘγΑ 1115, ἰηνιῶς 

νἱΠ, 75,15. 
᾿Ανύποσσος, ΠΟῚ ζυΐρεξὶυβ ν», 3», 11- 

ὝΓΤῊν 
᾿Ανυπόστασος, ἰηγίξιι5, ουὐὰ νἱῃι 

ποῖηο [αϊέποις Ροίοίς νἱῖ], 1), 3. 
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ἀνυπόστατον φρόνημα “παρέχεσθαι, ε0 
εἢὲξ απίπλο, αὶ πο σεάϊι, π1} τὴϑ- 

Ι ταΐξν, 2, 33. ᾿ 
᾿Ανύσιμος, ΕΠ σΩΣ 1, ὅ;. 22. 
᾿Ανύσειν μᾶλλον, Ρίας σεις ἱ, ό, 5. 

χὴν ὁδὸν, 1). σὴν πορείαν, [6Γ ρετῇ: 
δΕΙδ 11..Δ..32.: ΥἹῖϊ, ὅ,, 1ὃ. ἀνύτειν, 
ἰγηρείγαις, εβῆσεγε ργεσδηάο νἱ], 2, 
14. 

ἤλνω πορεύεσθαι, [τί πΔ νεγ ΠῚ ρτο- 
ΕΙδαΙ νὴ, 1, 23. σθαι, [ατατα 
ἰαπάδγα 11], 2, το. ἄνω καὶ κάτω, 
Γατίατῃ ἀξογίατη, πὰ ΠΠπῸ ἰ, 3, 4. 

᾿Ανωφέλητος, [π11}15, δ ἀργὸ ᾿πομἰϊο 

ΓΝ ΠΥ 

ἐλχξώνα φέκνα, Ἰἰθετὶ στη ἤτηὶ ν, 

Σ νυ ϑηίσία ὦ 
Αξίνη, (ἘσΌΓΙ5 νἱ, 2»), 34. 
᾿Αξιοϑέαπος, Γρεξϊαῖα ἀἰρπ5, ἔογῃγδδ 

Ργ πε γη8 νἱ, 4; 4. 
᾿Αξιόκσητος ϑυγάτηρ, Π]1ὰ οαγιΠἤπηᾶ ν, 

Ζε τὸν ΘΙ͂Ν, ., τό. 
᾿Αξιόλογος, τηετηοτία αἰρη5. ὙΠ, 2» 

Ἐν. 
᾿Αξιόνικος γενόμενος σ΄, σ΄, αἱ τ ]το [Δ- 

Ὀοτε ἐχῃαυῆο Ιάοπειις ἐχῆιιῖς δὰ 
νἱξιοταπὶ σοηίδαιεπάδπι ἱ, 5, 10. 

᾿Αξιόσισσος, 6 ἀϊρημ5 ἵν, ἵν 21. 
ἼΑξιος λόγου φίλος, ατηΐϊσι νϑγαβ. οἱ 

σεγίαβ. Υἱῖ, 3, 1ο. ἐσιμελείας, Ὠδυά 
πορ]βεηάὰ5 ν, 4, 37. ἄξιοι ἐσμὲν, 
ἀερεηβ, ποῆαηὶ εξ ν, 4, 19. 
ἄξιοι πλείστου κεκτῆσθαι, ροῇεῇ!ο 
εογα πὶ ρΡἰυτίγηὶ εὐξ ἔδοϊθηάδ ἢ, 1. 
16. ἄξιον, ρτετοἵππι, ἀϊσηαγῃ φαοά 
ἄοπο ἀείυγ [ἰϊ, 3, 2. ἀξίαν ([ο. «ι- 
μὴν) ἀποδιδόναι, ἑκάστῳ, [τὴ οαἱ- 
416 μτεπγίατη {τ θΕΓα ἱν, 1, 2. 

Αξιοῦν 1) ἐρηαυσυτῃ εξ σεηίεγε ἱ, 6, 
ἀπ: τ αν οὐ σι δε νυ ταν οῖν,, 2» 
37. 2) ἀϊρπμηη ἡμάϊσαγε ; ἀξιοῦν τινα 
τῶν καλλίστων, αἰἸϊαιετη ἰαοὶποτί- 
Ὀι15 μγϑβοϊαυῖβ εἴ Ὠοηθῆὶβ ἀἰρηαπ 
Ἰιυάίοαα νὶ, 4, 6. ἀξιοῦσϑαι μεγί- 
στών, ΤηλΧΙΓηΪα. ΡΓΘΘΠ 15 ΟἹ Π 
εἰ ιτηδτὶ ἰϊν 2, 20. σῶν ἴσων, ῥδτγὶ 
Ιοσο εἰ ἀϊρηϊαία ὨΔΌΕΙΙ ᾿ΐ, 2, 17. 
3) ἡμάϊσαγε; «ινὰ βελσίονα, ρτεεδη- 
τἰογατα Ἰἀϊσᾶγα ν, 59 34. 4) σεἰίε, 
οθμίαγε ἰϊ, 3, 15: ὙἹΪ, 1, 16. 

᾿Αξιόχρεως, Ἰάοπευϑ Υνἱ], 5, 71- 
"Αξων, ἈΧΙΒ Οἱ, 1).29.ὕ 
"Αοινοι ἄνϑιρωποι, 411 νπο ποῆ υἱὰη- 

[Γ γνἱ, 2, 27. ἄοινος ὁδὸς, Ἰορᾶ, 
ΡΕΙ αὐδὲ ἰἴεγ εἢ ἰδοϊεπάυτῃ, νίπο 
ςαγεηΐ Υἱ, 29) 26. 

ἼΑοκνος, ἸΤΩΡΙΒΕΙ ᾿ἰ, 15.321: ἷ» 4» 2. 
᾿Αοπλος, που 15 Υ]. 4; 16. 
᾿Ασαγγέλλειν, τοπαῃοΐδτε 1], 4, ὃ : ΤΙ, 

3», 56: ἵν, 5» 53: Υν 2» 3. 
᾿Ασάγειν, ἴς. ἑαυσὸν, ἈὈϊτα, (ε σοπέεττε 

τοΟ 

νἱΐ, 2, 5. ᾿Απάγειν (ῥγο προσάγεν 
ἥπσσπσυς, Δἀάυσεῖα ν, 2» 30: Υ, 3, 
25. δασμὸν, υἱά. Ἰηζγα ἵν, 3, 36. 
ποῖ. ἐχ 7. ΠἘ. [ἰὰ ἀποδιδόναι, εἴ ἀπο- 
φέρειν ἀϊσαπίαγ. ᾿Απάψεσθαι, ἰεοὰ πὶ 
ἀοπιὰπ αοάμσεζε {11,), τ, 37. 

᾿Απαγορεύω μὴ κινεῖσθαι ἔνδοθεν, γεῖο 
ἴεῈ πίῃς πιονετὶ, ἴ. πὸ 6 ἢϊης π|ο- 
νεᾶ5 ἷ, 4,13. ἄπαγ. μηδένα βάλλειν, 
νεΐίο ιαετηηαδπι ἔδγιγα ἔθσαβ ἱ, 4. 
14. Τὰ ἀπαγορεύοντα, αυ8: ἀεῇ- 
οἰαηΐ αἰὰ {πὰ εἰ ἀφ ὈΠΠαΐα νἱ, 2» 

33. 
᾿Ασάγχεσθαι, ἴε Πταηραΐατε, ἰδαιθο 

νἱταπὶ ΗΠΙΓγα 11], 1, 25. 
᾿Ασαϑὴς, {Πππ| 5 νἱϊ, 1, 32. 
᾿Απαίΐδευσος, ἰρΏδτα5, σαὶ ποη αἰάϊοϊξ 

1 Ἐ ΤΤ τι» 3..8 8: 
ἼΛσαις ἀῤῥένων παίδων, οτὗθιι5 ΠἸθετγὶ 5 

[ἐχὰβ ν γι} 15 ̓ν, ό, 2. 
᾿Ασαλλάτσεσθα, νόσου, ἰἱθοτατιὶ τηοτῦο 

Ὁ Σ, 11. Φόβου, πηδί ν, 2, 32- 
σσρατεύματος, Θχεγοια ν, 5» 4. 
πρός τινα, ἀεβοετῖα δά 8Π| 406 πὶ “ 
1, 45. ᾿Απαλλάτστειν ῥᾷον, τη ο]]οτὶ 
ΠῚ ἔοτία πα [. ἰοτίβ, ὀφν ἄανοῦ 
Χο ΘΗ ΥΝ, 1, 5. 

᾿Απαρασκεύασσόν τινα λαριβάνειν, 1Π|- 
Ρδτδίαπι ΟΡΡΤΙΠΊΕΥΘ ἰΐ, 4» 15. 

᾿Απαράσκευος, ἱπηρᾶτγᾶ[α5 ΨΙ]ν 5» 25. 

᾿Απαριθμεῖν τὰ χρήμασπα, ρΕσυΠίδ5 τοᾶ- 
ἄεγα 1Π|,. 1,34. {εά 111,1, 42. ο ἀϊ- 
ΠΟΙΉΕΓΆΓΘ, ἰγᾶάθγα 111»1, 42. 

᾿Ασάρχεσῥιαι, ᾿τΙΠ Πὰ5 γεὶ σοηίξογαγε 
ἄεο : ᾿Απαρξάμενος εὲ ρατιίο]α οἹΌΣ 
Ῥτπιὰ ἴῃ Ποποσοπὶ ἀεὶ σοπ)εέϊὰ ἴῃ 
ἸΡΏΒΠΙ 11; 1.» 1. 

᾿Απαστεὼν, νείεταίοῦ, οπιο ἵταυσά- 
Ἰεηίαβ ἱν, ό, 27. 

᾿Απάτη, τα, 1ἸΠ] τα οἰαπά θη ἱ, 
2, 6. ἀπάτης ἕνεκα τῶν πολ. Ὧο- 
Πίαπι [4] πἀογατ σαυία 111, 3,25. 

᾿Απειϑεῖν, ὨΟΠ ΡᾶγΕΓΘ ᾿ν. 1252: 
᾿Ασεῖναι πολὺ ὕβρεως, ἰἴοῆρε δρεῖῆξδ ἃ 

σοηία πο] 8 αθεγεηάθ ἢ ἀπ ν, 
2) 18: 

᾿Απειρηκὼς, ἀεξαςΙρατ5 ν1}}, 6, 17. 
᾿Απειροκωλία, τυ Πιοῖτας : φωναὶ καὶ 

ἀσειροκαλίαι, ΟἸΆτΩΟΥΕ5 ἀξοοτί εἴ ΠοῸ- 
ΠΕΘΙῚ ἐχρογίεϑ 1, 2) 3- 

Ασειρος, ῬΕΓΙσΟ] ΤΠ ἜΧΟΙ ἷ, 4» 21: 
4] αἰσυ]ὰ5 νὶπλὶ εἰ ἐογι τὰ! πεπὴ 
ποῃάστῃ εἷ εχροτγίαβ ἵν9 19 10. 

᾿Ασελαύνειν, αὐίρετε, εχ τηξαϊο ἀϊοε- 
ἄδῖθ Ἰυῦοιθ 11], 1, 8. ἡϊίοσξάετε, 
2711, ἑαυτὸν 1ἰϊ, 1. 37. τιῤρῶν, ἄτΟεΓα 
ἃ οοῃίεαιεη 415 ΠΟπΟΥΪΌι18 ἱ, 29 15. 
7. 11,1, τ. 

᾿Ασπενεγκεῖν, ἀαἴειγθ ἴ, 4, 26. 
᾿Ασπέχειν, ἀἰᾶατα ἱ, 1, 3: 11, 4.21: 

ἢϊ1,). 3) 24. Θχίςῃαϊ, ψγ)η. κατέχειν 
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“ωρίον νἷ, 3, το. ᾿Απέχεσδμαί αινος, 
ἈΌΠΙΠΘΙΘ 1, 1, 2: 1, γι. ἴε- 
αὐεξηῖα ᾿πϑπη τῖνο οὐπὶ πὸ μὴ οὐχὶ 1, 
ἘΠ 32. 

᾿Ασιέναι ἐπί σι, δὰ Δ] αυἱὰ ρεγνεηΐτε, 
σομίξααϊ νἱἱν 59 80. 

᾿Ασισσεῖν, αἀἰίάετε, δάσπι 8]1σα}5 
Πᾶῦετε Γαὐρεξϊαπη 111, 1,27: ΨΠΠ]ν 
17. 

᾿Ασίστον, ἩΟΠ ΟΥ̓ ά 0116, 8 Βάς Δ ἢοΓ- 
ΤΕΟῺΒ ΠΕ» 20 ἘΠ τ 17: 

ἴλσληστος χοημάτων, 4ὉΙϊ αἰν!}15 ἐχ- 

ΡΪετ!, [ἀτ|ατὶ, πδαυὶ ν 1, 2», 20. 
᾿Ασπλοῦς, Ποτῆο ἤιηρΙαχ, δπτααδ ἔ- 

ἀεὶ, 4ὰϊ πὶ} ἄπηαϊαῖ αἰ ΠΠ πη α]δίααα, 
[εὰ ἀρεγίε αϊοϊῖ, αυοά εξ 11], 1, 
32: Μ᾽, 4. 33. ᾿Απλοῦν ἔργον, ΤῸ5 
ΠυΊρΙεχ, δὰ αδπὶ πο νᾶτία κβε- 
ΠδΙὰ ΤΟ ρογι σης ἷ, ό, 27. 
᾿Ασπλουστέρα δδὸς, νὶα τΊδ 5. σΟΠ- 

Ρεπάϊατγια, 4185 Τα ΪΠ 115 ΕΥῈ ᾿γτηρεαϊία 
ἈΥΩΌΑΡΙ 5 ἷ» 3» 4- 

᾿Ασλῶς διδάσκειν, ἥἴπε ἀϊδιηξίοπε, 
δεαηογαῖ πη, ποπ αἰ πιπραεπαο ρεογ- 
ἴοπδϑβ, [επρογαᾷ, ἰοοᾶ, ΓΕ ἷ,) ὅ, 323. 

᾿Ασὸ 1) εχ, ἀπὸ ϑνητῶν γυνὴ, ΤῊῸΪΙΕΓ 
ΤΩΟΥΔ]}15 ν᾿, 1, 6. οἱ ἀπ᾽ ἐκείνων, 
ον ΡΟ ΣΕΥ Ὑ1|» 1, 45. 2) ΔῈ 
ἴοσο, ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀπιέναι πὶ ἷ, 4. 
28. ἀπὸ τῶν ἁρμάτων προμαχεῖν, 
ἀξ οσυτγηυς δηΐα δοθῇ ΡΓΙ ΠΊΔ ΠῚ 
ΡαρηαΓα 111,3, ὅο. 3) αδ ἐφ ῥογε, 
ἀπὸ παίδων ἀρξάμενοι, ἱπάδ αἴημε ἃ 
ῬΌΘΠΙΪ οοἰαίθ ἴ, 5, 11. ἀπὸ γενεᾶς, 
ἃ Πδίδ 5 ἷ, 2», 13. τὸ ἀπὸ τοῦδε, 
ῬΟΙΘα ν), δ, Στ ν;» 1 9: 902, 

35. ἀφ᾽ οὗ, ἃ αο τεΙΏΡΟΓΕ ἷ; 2. 9. 
13. 4) 46 σαμία, φόβος ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, 
τηείαβ 4.6πὶ Ἰρίς δθεγεραῖ ἱ, 1, δ. 
ὁ ἀπὸ τῶν πολεμίων φόβος, αιδτη δἵ- 
ἔεγαπί Πποῖϊεϑβ 11]2).3» 53. 

᾿Απσοβάλλειν τινὰ, τοραάϊΐϊᾶτο, τερῆο 
ΘΕ] σατο 1, 19). 30. σι Γεὶ αξιαταπι 
ἘΠΘΕΙ͂Θ 1152, ΠΡ: 1,012 16: ὙΠ, 
3») 42. πὸ ἀξιόπιστον εἶναι, Βάδπὶ 
ΔΙΩΙτοτα νι}, 7, 23. 

᾿Αποβιάζεσϑαι, νὶ ἀρετία αἱ 111,1, 
19. ῥαδῆνε, οἱ γοῤεί δι ἵν, 2, 24. 

᾿Αποβλέσειν, ΟἰΓΟῸΓΊΓΡΊΘΘΓΕ ν]]» 1,3. 
᾿Αποβουκολεῖν ', 45 13. ηοΐ. 
᾿Απογράφεσθαι, ρτοβίετὶ ΠοπΊθῃ ΤΠ], 

ΠΟΠΊΘΠ εἄεῖα ἀρὰ [Ϊ, 1, 18, 19. 
ἀπογεγραμ μένοι, ἱπ οαἴαϊορο οτῖρτὶ 
ὙἹ; 2, 30 νὴ 6. ἃ- 

᾿Ασοδείβνυμι, εβῆοϊο, ἴαοϊο, ρτϑοῖῖο, 
ζἷη. ἀπεργάζομιαι νἱϊ!, 1,35. 4)η. 
παρασκευάζειν ἰΐ, 1, 23. {)η. παρέ- 
χειν ἵ,) 2» 5. ,0η. τάστειν, σοηῆὶ- 
τπδτ6 ὙΠ» 5.7 23- 

᾿Ασοδεκτῆρες προσόδων, γε ξι] ρα] Ἰὰ πὶ 6Χ- 
φξϊοτγεβ νἱϊϊ, 1, 9. 

᾿Ασποδέχεσθαι, ἀσοροτε, δάϊτε υἱῖ, 7, 
10. 

᾿Αποδημία, βεγαρ τ Πδίο 111,1, 7. 
᾿Αποδιδράσκειν, Οαπη δαΐαρετε υἱ πό- 

[οἷα αὐδτὰ ἰπ Ιοσατη, (πα φεύγειν ᾿ 
1 ραϊδπν τ. 2. 21: 9. 6) ον, 
3,) 37: ἵν, 1, 8. ἀποδιδράσκειν εἰς 
τὸ μὴ ποιεῖν, ἀδῆπετε ἕάσετε δα! , 
ΔὈΔΠΙΠαΊα ἴ, 4» 5. 

᾿Αποδοκιμάξειν, τερυάίατε, ε οαίαϊορο 
τα] ΠἸτατα ΕἸΐσεγα νὶ, 2, 36. ἴρει- 
ΠΕτα, αὐ ᾿Π{11|6 ΔΌ]] σατο νὶ, 29 16. 

᾿Αποδρᾷν σιν, 8Ὸ αἰΐᾳιιο οἷἶαπὶ ἕξετε 

ἈΝ πῸΣ ἀσόϑεν ϑεζσθαι, ρτοσαὶ Γρεδῖαγε ν, 1» 
τ 

᾿Ασποϑνήσκειν ὗσό σίνος, Οσοἰὶάϊ ν, 2. 
32: Ὑἱϊ, 1, 48. ΤΡΡΙΙ οἷο ΔΒῆς! 1]ν 
ΤΣ 12} 

᾿Αποκαϑαίρειν σὴν χεῖρα εἰς τὰ χειρό- 
μακσρώ, ΔΟΪτεΊρεσα τη ΠῸΓῚ τηδῃτ]- 
15 1.2» ἘΣ 

᾿Αποκαλεῖν, ἀνοοᾶγα, δισείετσε, γεάϊτε 
ἀοπηθπι, ὍΘ 6 1; 4, 25 ἵν,..δ, 
24. 

᾿Ασοκεῖσθϑαι, τεσοηαιία τῇ {ον γὶ 11, 29 
1(. 

᾿Αποκοιμισδαι, ΠΆΡΕΙ ΤΟΠΊΠαΠῚ ἴΪ, 4.» 
22. ΘΕ 30. ΠΟῈ: 

᾿Αποκομίζειν, ἀδροτίατα, ἀδάποασγε υ]ΐν 
ὙΨῚΣ, 

᾿Αποκρίνεσϑα! σι, δὰ δ᾽ϊαυϊὰ τείρου- 
ἄεγε ν, 5, 21. γείροπάαετζε, 4“ε ογα- 
οιείο Υἱϊ, 2, 19. 

᾿Αποκρύπτεσθαί τινα ἐν σκότῳ, 4]1σ} 5 
ἕαξὶα εἰ νἱίατι ἴῃ οδίοατο ΕΠ ἢ- 
ΠΕΙΘν1|1..7» 22: 

᾿Αποκωλύειν, ΔῸ δὐἀϊίαᾳ ΡτοὨίθετε ἱ, 3. 
ἘΕ1-. 

᾿Απολαμβάνειν, τεά! πλεγα, γ)5. πρίασϑαι 
11»). 1,35. .,Κ7χ- ̓ Απολαμβάνεσϑθαι ἔνδον, 
ἸΠοΙ μα! νἱῖ, 1, 21- 

᾿Απολαύειν σί ἀγαθόν τινος, ΕΧ Τὰ 8}1- 
48 ἔταξε ΠΊ σᾶΡΕΓα ν΄, 4» 10 : (γη. 
χοῆσϑαι ἵν, 3,19. 

᾿Ασπολείπειν. πόσον ἀπολιπόντας, ἀΔηῖΟ 
(ραῖιο τε! δῖον}, 5, 3. 

᾿Απολείπεσθαί τινος, αἰίσεάεγε δῸ 4]1- 
σοὶ, Ὅν σι: ΠΤ ΣΥΝ Π1, 
23.243 ΨΡῚ; δ. ἢ 

᾿Απόλεμος, ἀἀ ὈΕΙ]ὰ πὶ ἱπερίαβ Ψἱ}ν 1» 
47. τοὶ τα τ γῖ5 τ 15 Ὑ]], 4.) 1. 

᾿Απολογεῖσϑθαι περί σίνος, ἀείεπάεγδ, 
ΡΔΙΓΟΟΙΠΔΤΙΙ ἰϊ, 2, 13. 

᾿Απολωλέναι τῷ φόβῳ, ρΡΕΙ 1 να] ἐπιο- 
τὶ τπεία νἱ, 1, 2. ἀπόλωλας, ρΡε- 
Σἰ ΠΕ], ἀϊοϊγ ἴπ 115), 4] ἴρε Ἔχοῖ- 
ἄἀπηῖ ᾿, 3) 9. 

᾿Απομωνϑάνειν, ἀεαἀϊσετε ἵν» 3, 14. 
᾿Ασομάχεσθιαι, 6 ἴοοο Ραρβηᾶτα δάν. 
ΠΟ 65 Ἴ 9 ΕΣ ΖΦ 7 Ὁ, 12. 
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᾿Ασπομγημονεύειν, ΠΟΤ ΘΙΠΟΓΆΓΘ Υ]]]» 2» 
14. 

᾿Απομνύναι, ΓΕ) αταιγάο Περᾶτο τε πὶ ν]; 
τὸ 3ι 

᾿Ασομύτσεσθαι, ΠΑΙῸ ΠῚ ΤΩ ΠΡΟΓΕ ἷ» 2» 

τόν τ τὸ 4. νης 8. 8: 
᾿Απονία, ἸΔΌοΟΓαπὶ ἀειτγαξιαιϊο 11, 2» 

28. 
᾿Απονώσερον διάγειν, τηδρ15 ο(ζοίε ἀε- 

βετε Ὁ, 8: 

᾿Αποπαύεσθα, σοῦ δάκνειν, ἀοῇπετγε 
τηογάετζε νἱϊ, 5, 62. τοῦ ἀπολείσειν, 
ΟΠ ΔΙΏΡΪ᾽15 ἀείεγεγε 261, 

᾿Αποπειρᾶσϑθαί τινος, τΕὨΙΆΓΘ ΥἹΪ», 2; 

ἩρβηρΑ τάν τιν κόπνυ μάν τὰ 
Ασοσερσειν, ΤΕ ΙςΓΓ}ΕΓΘ 111, 1, 42. 

᾿Ασοπέμσεσδαι, ἃ ἴε αἰπιτίετα, Ἔχ 
Γὰᾶ αἰ οἸΡΠ πᾶ 19 3, 18. 

᾿Ασοσνίνεσααι, (Ὁ ΒΟΟαΓΙ ν|}}, 2, 21- 
᾿Αποσατύειν, ΕΧίραετΓα ἱ, 2, 16. 
᾿Απορεῖν, ΔΙΛΌΪΡΕΓΕ ἷἱν, 5, 38. ἰβῃο- 

ΤΙΆΓΤΕ ἷν, 3, 19. οὐδενὸς, ΠᾺ]]15 ταὶ 
σοηἤ]ϊο Ἰαθοταγα, ἰ 11] ποὴ σοηΐα- 
ει νἱ» 45 19. ἔργου, ΟῚ ἢδῦεΓα 
υοὰ ἀρὰϑ ἱν, 5») 7. συμμάχων, οδ- 
ΤΕτΘ Ὀ6]]1 [0115 ἵν, 2, 39. ᾿Απορεῖ- 
σθαι, ἴῃ [ατηπηα δαἀάμπξεαπη ΕΠ 
ΔΏΡΟΙΙΔ5 Υ]]», 1,9 40. 

᾿Απορία, τετὰ αι πεοοιϊ τ αγατῃ ρα πατία 
Ϊ, 6, το. ἀπορίαι, ἀϊξΠ σα ἀτε5, ἰῃ- 
ορὶὰ 1, ό, 24. 

ἼΑσορος" εἶναι ἐν ἀπόροις, ΟΥΛΤΙ ΘΟΠΠ]ΪΟ 
εἴ ορε ἀδῇιαϊ ἱ, 6, 3. 

᾿Αποῤῥα ψῳδεῖν, (εἴθ η 1115 απάδουσπαηὰαα 
Ἔχ ροξιὶβ ἀεοογρεῖβ αεὶ, σεἰ ἀξοδη- 
κἄγδ᾽ τ 3} 52: 

᾿Ασοῤῥοφεῖν ποῦ οἴνου, παἴτατε ΥὙἱΠῸΠῚ ἷ, 
Ὁ ΤΕΣ 

᾿Αποσβῆναι:, εχῆίηραϊ ν, 4,9 30. ἀσέ- 
σβηκε, οχβιηέϊαπηχ εἴ, ΤαὈ]αία πὶ 
εἴ, 4 τη εμίο ὙἸϊ, 8.,.13. 

᾿Ασοσείεσθαι, ΕΧουΐετε [εῆότετη, ἐς 
ἐψτο ΨἹΪ, 1, 37. 

᾿Απόσκηνοι, ααἱ ΠΟῚ δοάδ ᾿ΓαΠΓΟΓ 
σοητοτηἶο, ΠΟ ἀπᾶ ΠυϊΙ ΠΙΌΓ,; 
οὐῥ. σύσσιτοι νἱϊϊ, 7, 14. 

᾿Αποσοβεῖν, Δ οΓΙ τὰ ρτοσαὶ ἄγσοτα 
11. .4» 23: 

᾿Ασποσπᾷν, ΔΌΠΙΔΏΕΓΕ Υ]], 1, 3. 
᾿Ασποστατεῖν, ἀεἤσεζγα ἵν, 5» 24. 
᾿Αποσσῆναι, εσεάεγε ν, δ, 7. 
᾿Αποστερεῖν Ὀτΐνᾶτε ν, 3») 19. ἑαυτοῦ 

σὸν δεσπότην, ἴξ ὮΕΙ] Ροϊεβαῖε ἐχ- 

ἸΠΊΘΓΕ 191») 11. 
᾿Αποστρατοπεδεύεσνγαι πρόσω, φαῇτΙΒ 
᾿τηρτῖϑ ἰοηρίαϑ5 δὈΐοεάεδγα νἱ, 1,9 23. 

᾿Αποστρέφειν, ἃ νᾶ ἀνοτΙίεγα ἰΐ, 4.» 28» 
ἃ ἴαρα τεῖταθεγε ἵν, 3») 1. ΔἸ] 16ΠῈ 
᾿πνιτασγα δοῖτε Ἰαῦεο ν, 1..24. τινὰ, 
αὖ αἰΐφωο (5 αὐέγίεγε ν, 5, 36. [εἀ 
γἱά6 101 ποίᾶαπι, ᾿Αποστρέφει»» τὸ- 

ΨΕΙΙ͂ 1) 4» 25. 
᾿Αποσσροφὴ, ρεΙΓ ΒΡ ̓ΠῚ ν,) 2, 23. 
᾿Απσοσφάλλεσθαί τινὸς) ἴῃ τοι γα γατ ψ, 

23.2.3} 
᾿Ασοτελεῖν τὰ καθήκοντα, [αἰϊδίασετο 

ΟΒΊοΪοΟ ἱ, 2, 5. τὰ μὴ προσήκοντα, 
Ριθαγε, 4828 ΟΠΠΟΙἢ γαῖϊο ἃ τὴε ρο- 
(αϊδὶ ν, 1, 14. τὰ τῶν Θεῶν, (γ)η. 
Δύειν σὰ ἱερὼ, οῤεγαγὶ γασγὶς 1, 5, 
26. Ὁ ἐπα. ἀβήϊ., (ροένεγε ἐγ μέτρη 
11, 2,9 18, σὰ νομοιξόμενα, 1:. τὰ 
δίκαιο, Τοῖνετε νϑξιραὶ σοπβἰ τα ἃ πὶ 
1, 29) 19. 20ο. Ρεγῆσεχε, δ 2γο- 
γη||0 ῥγαβαριαο 111, 2, τό. καλὸν, 
ΤΟΙ] ῬΥΘΘΟΪΆΓΘ ῬΌΓΕΓΘ ἱν, 1, 2. 

᾿Αποτέμνειν, ἈΠΙΡαΐαΓΕ 11], 8, 3. 
᾿Αποτίεσιθαι, Ὁ]ΟΙΓΟΙὶ ν, 4» 3. 
᾿Αποσίϑεσθαι, ΥἝσοΟηάετθ, 9}ἘΥνᾶγα ἰπ 

ἀΓατι ΤαϊΌΓα πὶ νὶ, 1, 165. σὰ ὅσλα, 
ἀΥτγα ἀξροηεγε, ἰγαάθγε ἵν, 4. 11. 

᾿Ασότορος, ρΓΕΓαρί5, ὈΙΓΘΘΟΘΡ5 Ψ]]» 2» 

᾿Αποτος, ἤπα ροΐα ν]]], 1, 43. 
᾿Αποτρέπεσθαι, τενετῖ, ᾿ἴετ Γαϊσερίατηῃ 
ΠῚ ΡΟΙ͂ΘΟΌΙ γ}}}, 6. 16 νυ: 1, 
27. 

᾿Αποτυγχάνειν σινὸς, τεὶ Ἰαδεαταπ) ἴαᾶ- 
ΠΟΥ, Δι, ττετα ἱ, ὅ, 44. 

᾿Ασποφαίνοραι σὴν γνώμην, αϊᾷ ΓΕ π|ᾶ πὰ 
ΔΡΟΙΟ ἱν, 1, 4. ἥο εἴαπὶ δοίο! αἱ 
ΡΙῸ ἀποφαίνεσθαι τὴν ἐπιστήμην νε- 
ΠΑΠΑΙ ἀϊοιταΓ ν1}1, 8, 123. 

᾿Αποφέρειν τὰ ὅπλα, ἀττηᾶ εχ αΠὶ αἷ- 
ΕΥΓΟ Ὁ: 2).32.. 22 Δ ἸΥῈΡν 58. ποῦς 
55) 39 :ν,,.3». ΣΡ Υ ΠΡ ΡΣ 94: 
δασμὸν, ρέπάοτε ἱπηροπίατη τ|θα- 
ἘΠ ν, 55. Δ: ἵν» 6:0: ΜΠ:.0».26: 
ὙΠ], 6, 8. 

᾿Ασύφημι, ἩΕΡῸ ἱ, 6, 13: νἷ, 1, 32. 
᾿Αποχειροβίωτος, ηΠἱ τηϑπὰ νἱδεπ 

ὯΙ αυθογιζ ν1}}, 37) 37. 
᾿Αποχωρεῖν, [δσεάδτο, Ἔχοασηΐ ἷ, 2», 

16. 
᾿Ασοψάσθαι σὴν χεῖρα, ΠὀΪ αὐῇεγρετγα 

ΤΩΔΏ ΠῚ ἷ, 3. 4. 
᾿Απρωκτεῖν παρα τινος, ὩΪ ἱπυρείγαγα, 

τερΡα] πὶ ἔεσγε ἀραὰ 1, 6, 6. 
᾿Ασπρονοήτως, ἴετηετο, ἱποοηῇάοτγαίς ἱ, 

ἤν 2.1..Ζ2.. 
᾿Απροφάσισαοι σύμμωχοι, ἴΟΟἸϊ Ῥτοπατὶ 

εἴ ρΡᾶτγαίὶ δα οβϊοϊαπι αθοιαηάιπι 

11). 4.10, 
᾿Ασπροφασίστως, ᾿ἰθεηΐετ, Ππε ἰετρίνετ- 

(αϊῖομα εἰ ἐχουίατοπο, πείθεσθαι 
Ψ11, 1) 29. ποιεῖν 11. 3.) ὃ. 

Ασσεσθαί σίνος, αἴοετε ἈΠ 6Πὶ; 
τηο]είζατη εξ εἰ ρύανε δ᾽ 1οαὶ ἱ, ό, 
25. δίιηρεῖα, Δρριεαϊ, οῤῥ. ἀπέ- 
χέσϑαιν, τ, 13. 

᾿Απωϑεῖσϑαιγ τοραάϊατε, ἔρεγποῖς υἱ; 
1) 26, 



ΙΝΡΕΧ ΘΟΕ ΖΕΟΙΤΑΤῚΒ. 

ἼΑρα οὖν, ΠΌΤ ἰδιτατ ὃ ἢἴ, 2,18: ἷν, 
35») 8. ποῖ. ὠράώ γε, πῦτῃ ἢ 1], 2, 1. 
ὧρ᾽ οὐκ, πομπῆς δάθο ὃ [1], 3, 652. 

ἼΑρα, ἰρίτατ ἵν, 6, 4. ουπὶ δὴ. ἦσο 
ημε μευ αῤοάοι Ἰπολοαπάσ ἱ, 3, 
2: νἱϊ, 45 7. ΠΙΠΉΪΓᾺΠῚ, ν᾽ ΕΠ ]σεῖ, 
Ὠδυὰ ἀυδίε, ἴαπε 1, 3».8 "Ὁ; 4 
11 ὙἹ1» 5» 40 : ΠΔ, 25. 2. ἴη6]- 
ΡΙῚ Τεπίεπιίδηι νἱ], 59 40. εἶτ’ ἄρα 
--εἰσ᾽ νιῖ, 2, 29. 

᾿Αργεῖν, ΔῸ Ορεῖα οσεἰδγε νἱ, 2, 32. 
οἴϊοίαπι εΠἘ4 ποη ἰαθογαηάο νὶ- 
ἔζαγτη ΠῸΪ ράγαγβε ἱ, 29 15. ΡῬΕῚ [ο- 
οοτγάϊαπι περ] εγα 1ἰ, 3, 3. 

᾿Αργὸς, οζϊοία5, 41 νἱέϊατα ΠΡὶ ἰ40ο- 
το πο 4υθτῖῖ 1, 6, 17. 

᾿Αρέσκειν, μἰάσετα 11], 3.».39. 
᾿Αρεσσὸς, βταίας, ἀσοορία8,) σα πά 5 

3 μὰ 3» ἦ: ’, Ν ᾽ ΄ 

Αρετὰς μεγίστας καὶ ἐπισονωτατας 

παρέχεσθαι, νἱτίαϊεθ. ΤΠ πΊᾶ5. εἴ 
Αἰ ΒΠ ΟΠ πλὰ5 ΧΙ θεγα "1, 1, 20. 
νἰγίαβ. Ὀ6]]1σα, ἐοστταάο ἱν. 1, 6: 
νἱΐ, 1. 18, ἀρετὴ ἡ μεγίστη τῶν ἐν 
ἀνθρώποις, νἱτῖα5. ΤΟΓᾺΠῚ Πατηδηᾶ- 
ΓᾺΠῚ τη χὶπΊᾶ, ἦς 6. ἔογττα 40 111, 3, 
54. ἙἘοτπιᾶ οογρογὶβ νεηυα ν, 1, 
4. Ὧς Ὀοῃο αυοουηηὰςδ σοΓροτῖς 
δηϊγαῖνε ἀϊοϊταγ 11], 1, τό. 

᾿Αρήγειν, Γι σουτΓΕΓα, ΟΡΕΠῚ ἔξγγε ἷ, 5, 
ΤΑ ον 2..18- 

᾿Αριϑιρμοὸς. καταλέγεσθαι ἐν ἀριθμοῖς 
σακτικοῖς Εἰ], 3. 11. δχῖγα οτα  ΠΠῈ 
ὨὰπΊετος. νετίῖς (ὐαπγεγατῖθ, οἵ 
σοτηρᾶτγαϊ Ρ]διιτπα πὶ ἀς Ῥατγαῆίο : 
Ραγαβίέμηι Λόϊ ἐξ οκίγα πα η Υ7η. 
ΑἸταὰ Πρπηιδοδίίοπε ἀϊοῖς ΧεπορΠοη 
ἀριϑιμὸν εἰ ἐξέτασιν καὶ ἀριθμὸν σ΄ιεῖ- 

εσϑαι, ἰᾳ γευῆε. 
᾿Αριστᾷν, Ρτδηάετο ἷ, 29. ΤΙ. ἄς οἰρο 

πιαϊαςτ πο ἃπίθ Ργο τη νὶ, 4» 1- 
]άορα σαϊοὶ ἀε ἀρισπσοποιῆσαι ᾿ἰϊ,) 2, 
1Ὶ ἵν, 1, 0)" Υ1Π] 2. 5: 

᾿Αρισσερὸς, ααὶ ΠηϊΠγατη οὈεϊπαῖ οοτ- 

Ὧὰ ΡΝ; 3. 39. 
᾿Αρίσσου τυχεῖν, ρτὰ πη ϊα Πὶ (Ὡ ΠΊΕΤΘ ἵν, 

25 15: 
Αρισαοι, Ορ[ἰπηᾶῖε5. 1, 3,5: ΨΠ|, 2» 

χ6. 
᾿Αρκεῖν, ἴατὶ5 εἴε 111, 3, 3. [Δ{᾿ϑἔασοτα 

ἵν, 5» 44. πράστων: τὰ ἀρκεῖ μη- 
χανώμενος νὶ, 4. 36. ποῖ. Τυγᾶγα, 
ἄε οῤ(ονεῖς φπα πορ ζαοιο σογγμηηβμη- 
ων νὶ, 2.) 31. ἑαυτῷ ἀἸοϊμγ 15, ηἱ 
ἢπε δαχι ο ̓ἰΐεπο ΠῸϊΪ ἱρίε ροιϊο 
σοηί]εγε ἵν, 3. 7. ἤρκει ἄν αὐτῷ 
χτοῦσο ἀντὶ, εἴϊει Εἰ ἰοοο ᾿ΐ, 27 21. 
σμτη ἐρξη11. ἱ, 6, 4.5. ομέτη ἢν ἸΔΪ,. 1, 
14. ἢ 

ἤΆρκσος, (δρίεηίτο ν]]], 8,1. 
ἥλρμα, ουχτβ σοὺς νἱ, 3, 8. 21. 

Δ ΔῈ: νἱ, 4».9: γῖίϊ, 1, τό. 18: 
Αρμώμαξα, Ὠδτιτηᾶτηαχα, δαγῥενέμηε 

Ῥενβοιηι, γμοὸ σελεδαπίμν ταμίϊονες 
ἐΓ ῥμεγὶ, ἐγαΐψμο σοοῤογέμη μέσπα.. 
Δοομς οἰαρίσως οὶ νὶ, 3, ζ0. σοἱί, ὃ. 
32. αἰἐβιγιρείμν αὖ ἁμάξη, σμώ σε- 
ἀεόαι! δον α ΜῊ ἵν, 371. αὖ ὥρμα- 
σφιν, 3,8. ΟἽὅὨ πἰρὺὺν 8. 20: ἵν, 
25 Σου 1» 4.5. τὰς 

᾿Αρματηλασία, ταῖϊο τεπεπάοτα τη οὐτ- 
ΓαῸ Ὀ6]]Πσοταὰπι νἱ, 1, 27. 

᾿Αρμαπηλάτης, ἢ. ὁ. ἡνίοχος, Δι τὶ ἃ Υ]!, 
1. 16. 20. 

᾿Αρμόξειν, Με Αἰ σε ἁρμόφστειν, αμξζοτε 
Οτέρονῖο (ε Πια]. ἐπ. 8. 83. σοη- 
δίμετε, σοηνθηΐγα 1ἴν, 1, 16: ἱ, 3, 
17: 1, 4» 18. Κριτὴς σοῦ ἁρμόςτον- 
τος, ἱπί, περὶ, Ἰυαάεχ ἀδ εο, ᾳυοὰ πὲ 
ἀρίαμη εἴ σΟΠΡΤΌΆΘΩΒ 1») 3» 17. 

᾿Αρσαγὴ, ἀἰτερίϊο αγὴ5 νἱΐ, 2») 11. 
᾿Αρπάζειν, νὶ οτίρετε ἱν, 6, 4. 
“Αρπεδόνη, Ἰλααεαϑ ἷ, 6, 28. 
"Αῤῥητον, Π]εητῖο ργϑογταπι, πο ὃχ- 

ΡΙΙσδίατη ἱ, 6, 14. 
ἼΑρτι, τηοάο, ρϑι]ο πίε, ὃ. ῥγωΐ. ἵν, 

..5.1 Υν 3» 290 δὰ δύενεμηο., 
ϊ,.6, 2, ϑιάν δ ΕΣ 

᾿Αρτομαι ἱμᾶσιν ἤρτηται τὰ πλεῖστα 
εἴο. Ρἱ ατίπηα ν]ηξὶα εἰ Πγπηδία (απὶ 
Ἰοτὶβ. ουπὶ ἱπ Ποιηϊπίθα5 τὰπὶ ἴῃ 
6615 νἱ»}2;.32: 

᾿Αρτοποιὸς, ΡΙοΟΥ ν, 5, 39. 
᾿Αρύειν, Ὠδυτῖτε αἰϊογὲ ἵἱ, 3, 9. {ξὰ 

ἀρύεσϑαι οΠ δηιᾶτη Πδυτίγα μόξ ἷ, 
2. 8. 

᾿Αρχεῖον, ταδὶ, βασίλειον νἱϊϊ, 1, δ. 
᾿Αρχεῖα, ραϊαιϊα Ῥγοσδγαπη εἴ πιᾶ- 
δἰ πιαιαστ 1, 2, 3..4.: Ὑ11..5;.38: 
ΨΕΠν, δ. 17. 8δάδ5. ῥγοσεαὰπΊ ἴῃ 
ῬΙΟΨΊΠΟΙΙ5. ΝΠ, 6, το. υδἱ ἔς ἀἱϊ- 
ουπίατ, ααἱ ἃηῖε ἀἰξὲϊ εγαπὶ οἶκοι 
σῶν φίλων «οῦ Κύρου. 

ἼΑρχειν τοῦ λόγου, τείεττε ἀξ τε, μά 
ἄρχεσθαι ποῦ λόγου εΠ ἰηϊτίατη ἀϊ- 
σοπΩϊ. σοί τ᾿»... 1.3. δέει» 1; 
6: νῖϊ, 5, 48. ᾿Αρχειν σπινὸς, τε- 
Βεγα, ροτεβαίεπη μάθετε αυδπΊσΏη - 
46 ἴῃ αἰϊαιειη ἷφ 1, 2. 3. εἰσόδου, 
Ὠαῦετγε ροϊεῆαίετι οοποράδπαϊ δα]- 
ἴὰ5 1,..3,..14, οτηϊηδεῖ υὴν 1... 13. 
Αρχων, ΤΣ ἵν» 1, 8. ἱπῃηρογαΐογ, 
τα πὶ ἀὰχ 1, ὅ, 25. 

ἔλρχεσθαι λόγου, ἱποίρεγε ἀΐσετε ἱ, ὅ, 
2: 1, 4, ο1 ΠὦὋο1: 5 ρα ι1: 
νί, 2»..24.0.. πΠρ γαπ το ον ον 2ῃ. 
λόγου ἐη εἰσίν, "Αρχομαι δρόμου 
οΟΡῚ οὕτγεγα 19,3, ὅι. τοῦ σίπου, 
οορί. εἄδγα νι, 8, 9. Οὐ ῥαγτοῖ- 
ῥῖο, ἄρχομαι διδάσκων, σοερὶ ἀοσοτγα 
Ψ}Π, ὃν, 2. ἀσολείστων, σσερὶ ἀείε- 
τεῖα νἱϊΐ, 7, 26. ἐπιμελούμενος, ἰῃϊ- 
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Εἰαγτα ἕδοῖο ἃ οὐτὰ ἷ, 2, 2. ᾿Αρξά- 
μιενὸς ἐπεϑύμουν, δι τα ουρίάα5 ε- 
Τάτ Ψ]Ϊ, 5. 48. ᾿Αρχόμενοι, οἷ, φαὶ 
Ῥᾶτεης ἱπηρετῖο 8] 1 ου} 5 ἱ, 6, 8. 

᾿Αρχὴ, ἐπιρθ τυ τη ἩΠ ΠΞΥ ν» 8» τ6. 
᾿Αρχαὶ, τη ταῖαβ, ααὶ ξεταηῖ 
τηλρι  γαϊαπι 1, 2. 12. 13: ἷν, 2; 
56..:. ΤΥ Ε ΕἼ 5 ΨΕΠῚ; τὸ οι ἀρχὴ 
μεγίστη, [πη Π. 8 τηϑρι γαῖα ἱ, 2, 
5. Ἔχειν ἀρχὰς, ΒέΙΕΙα τηδρὶἔτα- 
ἴὰρι ἵν ἃς 8: ΜΙ], ό, 13. σὴν ἀρ- 

χὴν λαμβάνειν, ὶ ἹΠΊΡΘΤΙΟ ΡΟΙΙΓΙ ἴ, 4» 
2. ᾿Αρχὴν μὴ, ΡΓΟΓΙὰ 8 ΟΠ 1, ό, 
16. σὴν ἀρχὴν, ΟΠΠΪΠΟ ἱ, 2, 3: 

᾿Ασέβεια, ἱτηρίεία5, περὶ ποὺς ϑεοὺς νἱ]], 
8, 6. νϊοϊδῖϊο Πάεὶ Τατίας Ἰαταπάϊ 
"), 3. ᾿Ασεβεῖν περὶ ξένους, Ἰερ65 αἰ- 
νίῃδϑ νἱοϊαγα ἴῃ νἱο]αηάϊ Ποίρ τἰ- 
Ὀυβ ν, 2, 1ο. ᾿Ασεβὴς, ἱταρίαβ νἱ!, 
8. 27. 

᾿Ασϑενεῖν, ἱπγροϊεπίεπ), ορίθις5 ἀεῆι- 
τυῖαπιὶ εξ ν, 2, 28. ποῦῦο ἰαδο- 
ΤΆΓΕ Ψ, 1,17: Ψ]Πΐ, 2, 25. 

᾿Ασϑενὴς, ἱπηδροίηις ΜΊΗΝ 2: ἰ, »6, 
36. 

᾿Ασινὴς, ἱπποσὰὰ5 ἱ, 4, 7. 
Ασισος, ἤμπε οἷθο ἱν, 2, 46: νὶἱΐ, 5, 

γε 83. δὴ ἔ 
᾿Ασκαρδαμυκτεὶ, ἔχὶς οου 5, ποη οοΠ- 

πἰνθητθα5 ἴ 4» 28. 
᾿Ασκεῖν σὸ σῶμα ὁμοίᾳ τροφῇ, ἐοάςηι 

υἱέϊα ΟΟΥΡῸΒ ΟὈΓΑΓΘ 11) 3, 8. σὴν 
σιωσὴν, ἴεπεγα ΠΙεηϊαπὶ ν, 3, 43. 
ἀσκώ ποιεῖν; ἄἀο  Φρεγᾶπὶ υζ ἔδοϊᾶτα 
ν; ὅ5»12. σὸ σῶμα πρὸς ἰσχὺν, ζοΟΙ- 

Ρὺ5 τεάάετε τε μνήμης ἐχείοεησο ἰἰ, 
1,20. (ΑΓ, 6, 39. 

᾿Ασκητὴν εἶνα, τῶν καλῶν κἀγαθῶν ἔρ- 
γῶν, τεῦυ5 Ποηεῆὶς. Ὀοηϊΐαυς ὰ- 
ἄετε!, 55», 11. 

Αἷσμα, οᾶγπΊθη ἰϊ, 3» 55: 
ἼΑσμεενος, Οοὐπὶ δηϊτηὶ ᾿ἰϑθε ἴα ν, 3.» 16. 

ἄσμενοι, ᾿ἰθεπίεγ, ΠΟ Τοδέϊ!, [εὰ 
ΠῚ ἸΡίογα τ νοϊυπίαϊε ᾿ἰϊ, 3), 36. 
᾿Ασμένως καὶ ἡδέως ν, 3.018. 

᾿Ασπάζεσθαι 1) ἈΤΆΡ ΕΧΑτ ἱ δ 3, 2 τῆν, 
5, 38...2} ΤΑἸΟΙΆΣΟ 1). 1, 1..2.. 3} 
οἰουϊαγὶ νὶ, 1, 47. (γ". καταφιλεῖν 
Υἱ, 4» 10. 4) δπΊᾶτε, πηᾶρηὶ ἴα- 
σεζα, ΟΟἴδΓα 1..4,. 1. 26. ᾿ἰϊ. 3,10: 
ἵν, 29 42: ΡΝ, 5» 30. 5) ἰαυάδτε ν, 
».21- 

᾿Ασσύριος, Αἰ γτίοτα πὶ τεχ 1ἷ, 4, 7. 8. 
᾿Αστεῖος, ὈΓΌΔΏΙ5, [δοείι5 ἰΐγ 2») 12: 

Ψ111, 4. 23. 
᾿Αστράπτειν χαλκχῷ, φοτε ἴαροῖθ, οο- 

τα ίοατγε νἱ, 4.» 1. ποῖ. 
᾿Ασυγκόμιστος καρπὸς, ἔγαρεβ ποηάππι 

οοἸἰϊεξϊεο ἰῃ Πποῖγεα ἱν 5.» 10. 
᾿Ασύμφορον, ἰῃηυ{||6 ν, 29 24. 
᾿Ασύντακτος, ἱτιραταῖα5, πο ἱμῆτα- 

᾿Ασφαλὴς, ταῖϊὰϑ 1191 

ἔϊυβ ἷν, 5» 37: Υἱϊ» δ, 21: ὙΠ, ἵν 

45: 
ἌἊ ΄ Ε Ν ν , 

συντονωτῖατζῖα εἐχίειν σρος ΤῊΡ σπορείῶν, 

ἰΕγ τηϊηΐπιθ τηδίαγᾶγθ, Ρεγαιᾶπα 
Ἰεηῖε Ρτορταάὶ ἱν, 2, 31: 

᾿Ασφάλειαν ποιεῖν, 1], παρέχειν, σινὶ, τὰ - 
τὰπὶ τεάάεγα ἵν. 5. 27. 28. σαρα- 
σκευάζειν, ταϊπὶ Δἰϊᾳυὰ εἰ ΒΔ 1]ς 
ἙΠσετα νι], 19. 48. 

1,9. ᾿Ασφαλέσσα- 
τὰ εἰδέναι, σαγΕ Πἤπης τοἶτα, ἢπε ρ6- 
τίου ο εγγαηὰϊ νὶ, 3, 18. 

᾿Ασφαλσος, Ὀϊϊατηξῃ νἱΐ, 5. 22. 
᾿Ασχολίαν παρέχειν ἐπιμελεῖσδαι, ἱτα- 

Ρεάϊς αὰο πιΐηυβ Γα5 συτγείαγ, ἀνο- 
φαΐ ἃ οὐὑτὰ ΓΕῚ Υἱϊῖγ, 1, 13. ἀσχ΄.- 
παρ. τῷ εὐφραίνεσθαι, ἱπηρεαϊπηεηῖο 
εξ, αὰὸ πιίπυβ ἰδοῖο δπίτηο εξ 
ΡΟ ν111, 7. 12. 

᾿Αταχτεῖν, ἀοϊεπὶ ἀείεγεγε εἴ ογάϊηθς 
ΝΙ], 29 6. ογηγῖπο ΟΥ Πἰ5 εὔδξε ηερ]}}- 
διεηΐεπι, ἰαρες οἱ ἱηαιταῖα νἱοϊαῖς 
ΜΕ Ἐν 2,2. 

Ατάρακτος, ᾿πίΓΟΡΙ ἀκ 8 11,1, 31. 
ΑτΤε, αυΐρρΡα, δ. πογπίηαί. βῥαγίο. ἵν, 4 

2: ἰ, 2, 3: ἷν, 2, διιόν νῖϊ» 1} 
34. ἅτε ὄντα, αυἷα εἴαηὶ ἱ, 4, 16. 
ἅσε ὧν, υΐϊ 40] δταὶ ἱ, 3) 3. ὃ. ξε- 

καἰ, αὐ(οί, ψιος γεφοίτε ῥὲν ὙΠῸ Τ᾿ 
4αυϊρρε 4υ] ἵν, 1, 8: ἵν, 5, 8: νἱ, 
4 γιά: δι τς ἴα 

᾿Ατημέλητος, περ᾿εξῖα5, χὰ πο οὰ- 
Γαῖα ἡ, 4», 18. ἀτημέλητον γίγνε- 
σθαι, ὩδΡΙϊρὶ νὴ, 1, 14. ᾽Ατημε- 
λήσως ἔχειν, περ! εὶ 1ὐϊά. 8. τ5. 

᾿Ασιμάζειν, ἱεξποτηϊηϊα ποίᾶτε ἱ, 6, 20: 
1, 2, 27. οοηίεπιηετο, ρᾶτνὶ ἀὰ- 
ΠΕΓΘ , 2, 36. 

ἼΑσιμος, ἱξποπλϊηΐα ποίαϊαβ ἱ, 2»), 14. 
βίος, νὶϊὰ οὈίσαγα, Ὠοποζατη δὃχ- 
ῬΘΓΒ ἰΐ, 3», 11. ὄνοροα, ἴὰαγρε Ὠοτηεῃ 

Υἱ, 4» 7. 
ἼΑσοσπον, ἸΠΙααΠῚ ἰΐ, 4» 11. ἄὥφοσπα, 

488. ΠῸ]1Ο πιοάο μᾳηϊ νεγοῆχ]α 
Υ]Ϊ, 29 18. 

᾿Ασρεμοίαν ἔχειν, Α]οίσοΓ νἱ» 3» 13. 

᾿Αφριβὴς, ἀειτπηθητὶ! ἜΧρθῖβ ΥἹ]], 7, 
22. 

. .. 

ἼΑστα, Α{Πὸε ῥγὸ τινὰ: οἰκτρὰ ἄστα, 
τα [Ἐγδ Ὁ1}14 αυδράδτη 1, 2», 13. τὰ 
σοῖα ἄττα, ΘΟ] αἰπηοα! 11], 3, 8. 

᾿Ασυχεῖν Τίνος») ΠΟΏ δῇξαμυὶ Υἱἱ, γ, 6. 
σὶ, πΟη ἹΠΊΡΕΊΓΑΙΓΕ 1, 3», 14. παρά 

σίνος Δ ἃ]ίαιμ!ο ηἱ] ἱπηρείΐγαγ ἱ, ὅ, 

ΡΥ τυ στη, ἤγα πιοάο, αυοααὰςε ἱ, 
ΒονΤ ἀρ: δοκεῖς θὲ ἱρίθ, 20: 40. εἴο. 
γιοϊῆπι, ἌΝ 1,.4. 23: 1,3, 2: 
ὙΠ, 1, 13. Οὕτως αὖ, εοἄάετῃ ρἷά- 
Ὧ6 πιούο ἰΐ, 4, 26. αὖ «ἄλιν, ἢ- 
τὶ] ρίαπα τῆοάο νἱΐ, 2, 23. 
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Αὐθημερὸν, 60 ἱρίο ἀϊ6, {δεῖται [1], 3, 
ΡΘΟΒῚ το ὅν δ) 4. 

Αὖθις, ταγία πη, ΠῚ πιοάο, [τἀ τη 
ἱ, 455: ἰἴΐρανα: 1,4» 21: ἢ], 3, 
40. υἱῖ» τ» 51: ΠΙΕτ τ τἴ)  Ὡ; 
Ὁ3. Ὁ 1 3 2: ν, Ὧν ΤΊΣ ὅν 
4. 8110 ἰοτῆροτς, Ροῆπας 11 1,7: 
νῖ, 1, 49. αὖϑις παρέσομαι πρὸς σὲ, 
τεάϊθο δά [6 ψ!]], 3, 32. 

Αὐλεῖσϑαι, τἰατασα οαπίὰ {6 ΟὔΪ6- 
ἔϊαγα ἵν, 5.) 7. 

Αὐλίζεσθαι, ρετηοέϊατε ἱγ, ό, το... 
Αὔξειν, ἀιρετε δ] αὰεπὶ ορίθιις ἱ, ὅ, 

45: ἢ], 4,1. Αὔξεσθαι, ἴηπο]ατε- 
Τσοεθ ιν. 5» 3: 

"Αὔσινος,), ἸΠ ΠΟΤ Ϊ5 11») 4» 46. 
Αὐτάρκης κτήσασϑαι, ΡΤ Δοηαίτα πο 

ἵν, ἢ»: 
Αὐτίκα, ΘΧΘΙΏΡΙΙ δύϑία ἱ, 6, ο: 1], 

19 29: νν 1, 9. Αὐτίκα ----ἰπειδὰν, 
Πηχυϊαΐᾳας 111). 29 8. αὐτίκα μάλα, 
Ὁ πος ΙρίῸ ἴδιηροις νυ], 3. 46. 
ἐπὶ σὸ αὐτίκα ἡδὺ προϊέναι, ἀεἸΔ 0] δὰ 
νοϊαρίαῖεβ, αυθθ ἔδοιθ, ἤπθ ἈΠῸ 
Ἰαῦοτα, Ρεγο!ρι απέασ ν]], 4, 76. 

Αὐτόϑεν, ἰηά6, ἐχ {Π10 ᾿Ἰρίο Ἰοῦο 1], 1, 
4. ἴπ66, ἜΧ αὐδὲ γ5» 29. 30. Πίηο, 
ἄἀοχγηο νἱ, 2»931- 

Αὐσόϑι, Ὁ] 111,1», 6. 
Αὐσομαςτίξζειν, ΟΣ ΔΙΌΙΓΙΟ 0 ἄρογα εἴ 

ἱποοη [το Δ]ίοο ἱν, 5» 21. 
Αὐτχόματος, ἴα ΤρΟὨΐΘ ἱ, 4»13. “ 
Αὐσόμολος, ἰταῃδία σα 111, 35 48. 
Αὐσόνομοος, ᾿ἰΌδτ, Τὰϊ 1015, αὰϊ {]5 

ατἰζασ Ἰερι 5 1,1» 4. 
Αὐτόσσης, ααΐ 1᾿ρ[6 τη!Ρ᾽οἷῖ, ΠΟ ΡΕῈΓ 

Δ]105 ν» 4, 18. 
Αὐτὸς, (οἱ 5, υἹ4. πι. νὶῖν 4». 2. 4ε τρία 

γεὶ παῖαγα εἴ οῇξητία, οὐ. γεδες 
σομογολὶς, υἹά. ποῖ. 1, 6, 8. αὶ ἴὰο 
ποιηΐης ῬΕ]]απὶ Βετιῖ, οῤῥ. θεῖς, 
1ϊ,1) 5. αὐτὴ, τηδῖοτ, οῤῥ. υἱῷ '» 3» 
1. αὐτοὶ, Ὠοε5. νὶ, 2» 23: ὃ αὐτὸς 
δ. αἰ. ἰἰϊ, 3, 36. τούτοις ταὐτὰ 
ἔλεγον, εαάδτῃ ἀϊχεγαηΐ ααδὲ 1ΠΠ] ν], 
2» 11. σοῖς αὐτχοῖς Κύρῳ ὅσλοις ὡσλι- 
σμένοι, ἰἰΓἀ δ πὶ ἀγα 5; υϊθυϑ Ογτὰβ, 
ἰηγαξιει νἱϊ, 1, 2. ὃ αὐτὸς οὗτος, 
ἰάθη 1169 ρ᾽απε ἰάδθτη νἱ, 2, 8. 

Αὐτοῦ, ἰὉἱ 1, 45.1.: {ΠΠ2ϑϑᾺ͵1Ὶ), 5: ἵν),17)1 
γ, 3,13. ΘΣΙΘΙΏΡ]Ο}. 1Π|Π16ο᾽ 111) 3» 

57- 
Αὑσοῦ ῥγὸ σαυτοῦ ἱ, 6, 35. 
Αὐτουργὸς, αἱ Ορὰβ ἱρῖε ἔδοϊξ νἹ], 4, 

ό 
Αφαιρεῖν σινά τι; ἀειγάῃετγο, ἐχοίρετε, 

τεγαϊτίεγε, σφίσι πὸ συστρατεύειν γἱὶ, 
1. 44: Υἱῖ, 2,9 26. ποῖ. ᾿Αφαιρεῖ- 
“ϑαΐ τινά τιν δἀϊπιεζα δἰϊοαὶ αἰ! αυϊά 
ἱν, 65. 25: νὴ 2᾽ το ἢ νἱῖ 55, 7γ6᾽: ΨΗ]; 
1), 20. ᾿Αφαιρεῖσιγαι, 16 ηᾶ. ΤΆΡΕΓα 

Ὑ11]). 2». 9. 
᾿Αφανὴς, 8 οοπίρεξξα τεπηοία8, ἀε ἰοεῦ 

εἰ, 3, 28. αἱ ποη ἴπ οοπίρεξξουπλ 
Ῥιοσϊεν᾽ 2. 2.2. 

᾿Αφανίζειν παῖδας καὶ γυναῖκας, ε Ποῦ - 
Γρεέϊὰ Γὰογὰπὶ αὐ ἤταθμετε ἴῃ ἔενὶ- 
ταίετα Πἰθεγοβ σοη)υδείᾳθ ν], 2; 
τος 

᾿Αφειδέσσερον κολάξειν, (ενετῖβ5 Δ ηΪπι- 
αἀνετγίδγα ἱν, 2,9 47. 

᾿Αφελκχύειν, ΔΌΒΙΔΏΕΘΓΕ 1, 4; 24. 
᾿Αφηγεῖσνθαι, ἄποεπι εξ ἴῃ τοσεάξη- 
ἀο ΙΪ, 3» 22. 

᾿Αφϑονία, οορίᾶ 1, 45 17. ὅσ, πολλὴ 
ἔσοιτο ἀφϑονία «πῆς ---τοσυνθυσίως, 171- 

ἐεγῤγείαϊηεν Μογμς Το5 ρεγρεῖυδ ἔὰ- 
ται ατταῖς αἴατοβ εὔδ ΠΡ σι πης 
ΨἹ, 55» 5.2. 

Αφϑονος, ΟΟΡΙΟΙα5 1ϊγ) 4» 11: 
20: 

᾿Αφεέέναι, ἀϊπιίττετε, δΌϊτε 1υῦεο τέ 
σοηΐεδια ἱ, 29 8: ὙἱΣ, 1, 6. εἰς 
σοὺς ἐναντίους, αὰ Ὠοίῖα5 ΔΌΪεΡ Αἴ νἱ» 
2) 20. Δἀ σετίδπά απ ἐγηϊτίεγα ν]ῖ, 
3) 25..33. Ἐπλγίτίετε 6 τηᾶπα τε] πὶ 
Ϊ, 2, ὃϑὲι 11,08. 66: Βεϊπαάετγε, 
ποπ τεοίρετθ, οὐ]αΐαπι ἱν; 1, το. 
Νερ]βετγο, Αἰτοτὶ το! Πα οΓα ἷ» 2» 2- 
Ῥεγγηϊτεγα, ΠῸη ψεΐδγα ἷ, 4») 1. 
Τλθεγᾶτε, κὐ σινὰ σοῦ κινδύνου, 8}1-- 
απεπὶ ποη ἔασεγα Ῥαυ σα} } Ραγίο- 
ΡέπῚ ν, 5, 20. ἀφέμενοι σοῦ πολλοῖς 
προσέχειν σὸν νοῦν, ΔηΪΠῚΟ 1ΡΙΌΓΙΠΙ 
ΠῸΠ ΡΕΓ Ρἰατίαπὶ στεγάσαι ἤπαϊᾷ 
αἰβταξὶο 1ἴ,1, 21. 

᾿Αφικνεῖσῥαι εἰς ᾿εδι τὰν τῇ ἱππικῇ σοῖς 
ἡλικιώταις, Ε0. ῬεΓνΘΠΪΓα», ας ΡΔΓ ἢ5 
Θοηυα! θ5 εαυϊίαπαϊ ρεγιτα 1, 4» 
5. εἰς λόγον, Ἰῃοϊάετα ἴῃ ἰοΓπιοη ΘΠ 
15, ας 

᾿Αφιστάναι αὐτοὺς ἀπ᾿ αὐτοῦ, δοταπι 
δΔηΪτο5 Ὁ εο ἀνεγίεγα, 80] ᾿εηδγα 
Υ, 5» 40. ᾿Αφιστάναι φινὸς, ἀεῆσετε 
ἃ .8]..1ν, ἢ, ἘΣ: πόνου, Ἰδθοτὶ [Ἢ 
ΓαὈιγάῆετε ν, 59 18. ἀπό τινος, ἀε- 
ἔσειε δ ἃ]. ν, 4, 1. ᾿Αφίστασθϑαι; 
᾿τποτρ ἀδοεάοθεθ, ἀδοϊ πᾶσα Ὑἱν 19 
6. πρὸς πολεμίουςγ) δὰ Ποῖῖε5 ἀεῇ- 
ΘΕΙ͂Ο ΠΡ 1. 12: 

ἀΠ 1.2, 

ἼΛφοβος, ἱπίτερί ας, 4ὰϊ πο πγείαπὶ 
Ῥτοάϊε Ὁ] πὰ νἱ, 4. 20. 

᾿Αφορῶντας παίειν, Οδεάθτε ἀνεγίοϑ νἱ]; 
1,36. 

᾿Αφροδίσιω, τὰ, τεϑ νΕΠΕγεθθ, ργοογεᾶ- 
το {Ὁ ο] 15 1, 6, 34. 

᾿ΑΦροντίστως ἔχειν, ἱερπεπὶ εἰ ἴοοοτ- 
ἄετὴ εἤξ ἱ, 6, 42. 

᾿Αφρόνως ἁλίσκεσθαι, ρτϑ ἵξζαροζγε σαρὶ 
Ϊ, 6, 40. 

᾿ΑφΦροσύνη, ἀετηφητίᾷ ε πἰπιῖο νἶπο ἵν, 
2,41. 

τς Χχινιος “πὰ μον ον δι διασεώσ .“ἰν διω«δϑδμωΝΝρὐδι. τὺ δου" μι ιν." ὍΝ 
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ἼΑφρον σῶμα, σοΥρι5 ἰπῇρ᾽ θη 5 Ὑ]]], 7» 
20. 

᾿Αφνὴς, ἱπερίας5 παΐατα ἱ, 6, 32. σῶμα 
οὐκ ἀφυὴς, αἱ εἰ ἴοΥγπλᾶ ΘΟΓΡΟΤΙΙ5 
Βαυά ἱπάεοοτα εἴ ἱπνεηυῖα ΜΞ. 
η, 

᾿Αφυλακτεῖν τινος, ΟΥΏΠΟΙΩ Γαὶ ΟαΓΆΓα 
ΘὮΠ ΟΕ. ὃ, 8: 

᾿Αφυλάκτους λαμβάνειν, ᾿ποδαϊοβ. Ορ- 
Ρτίπλεσο 1» ό, 37. 

᾿Αχάρισφτος, Ἰπρταῖα5, 4] βταῖα πα ΠΟῚ 
τείεγε ν, 1, 17. ᾿Αχαριστία, Δῃ]- 
τὺ ἰηρσταῖιϑ ἷ, 29 7. Αχαρίστως, 
ἰηνῖίο, σταναῖε, οσὰπὶ αυδάδτῃ τπ]ο- 
Ἰεῆϊα νἱ], 4» 14. 

ἤΑχειρος, Ὧπα Π]ΔΠΙΡῈ5 111,3, 4.5. 
"Αχϑέσθαι, ϑτανατὶ, ξοθτα ἴξειγα 1), 3» 

5τὶ, 45) 25. ἄχϑομαι πρέφων ὑμᾶς, 
τοδὶ πηοϊεῖυτη εἰ νοβ ἴεγα 1119. 3» 
20. τινὶ, (ᾳσοοηΐεο ν]]], 4» 9. 10. 

ἼΛχϑος, τορτίταάο, Δηΐπηὶ ἀοίοτ, τηο- 
χοῦ ν.. 8; δ.» Ὑ,.1.;.3. 

᾿Αχρεῖος, ἱπι1}}18 νἱϊ, 5» 21. 
ἤλχροις οὗ, ααουίαυε ν, 4. 16. 
᾿αΨευδεῖν, νετάσεῖχ εξ, αἰϊθηὰ πὶ ἃ 

τηθητεηάι ᾿ἰθΙάϊηδ ν, 2, 8. 

Β. 

Βάδην, Ἰεηῖο, σταάδιπι, οῤῥ. δρόμῳ 111, 
3, 62. ὑπακούειν, φεἀεῖεππι εὰῃ- 
ἄο νοοσδῃῖὶ δάθῆξ 11, 2») 30. οῤῥ. 
πρέχων. 

Βαδίζειν, ἱποεάοτα, οῤῥ. τρέχειν 11» 3; 
10. 14. 

Βάϑος, αἰιταάο : ἐπ ἐαξοἰς 23. αἰϊοι ἐμεῦ 
ἐμιρα α ὥζοπίο αοἱεῖ (' αϑηιῖηῖς μίας 
“ὦ ἐκίγεμμ7 αΡΊΜ67: : οὐῥ. μῆκος, 
Ἰοπρίτυάο, φια οὲ α οογηῖε αἰΐέγο αὐ 
αὐλοσ δον ι.. Ἀν 2. 4υκ. νι, 3»..19, 
Εις βαϑύνειν φάλαγγα, αἰτευα!- 
ποτ δοῖδὶ δύρεγε ν]}1, 5». 15. ἐξ 
ὅσων βαϑυνῶ τὴν φάλαγγα; ἴῃ ΑἸ1|- 
τιαάϊης δοίεῖ, αυᾶτα Ἔρὸ ᾿πῆῇτγαδπλ 

Υνἱ, 3» 23. 
Βάλλειν, Επχϊπυϑβ ἔεγιγα 1» 4» 5. εἰς τὸ 

μέτωπον, ἐτοπίετη ἔετῖγε [δου ]ο 1, 4; 
8. οἰτουτπηάδτα, ἐδ αγημἰς 1ὶ, 4... 6. 

Βάναυσοι, αὶ ἰοτάϊάα8 ἐχεγοεηῖ δΓ- 
(65, ΟΡ᾿Ιῆσεβ ν, 2.47. Ο. Ρεγίχον. 
Οὕτοηπον. εἰ Οἱ. Κιΐη, αὐ “απ. Κ΄. 
Η΄ νἱ, 6. 

Βάρβαροι, ἀε Ῥεν ς ἷ, 2. 1. 
Βαρέως φέρειν, ΒτΑΝ ΤΕΥ ἔΕΓΓΘ 1Ϊ,. 2, 5. 
Βάρος τῆς στολῆς, ἴζοΙε. ροπάι5 11], 3, 

42. τῶν σαρωμάτων, 5΄αν 15 εἴ τηο- 
1εῆα Βταραϊδγαστη οορία νἱ, 2,9 30. 
Βαρύνειν, τηο]εαπιὶ εἢξ ν, 5, 25. 
Τὸ βαρὺ τοῦ. στρατεύματος, Ῥα15 ΕΧ- 
ετοϊζας δεγχοσατῖη οηθῖς ἱσηρεάϊία, ἐδ 

γι δῶ ργανς αΥΠαΐμγ6 Ὗ, 3... 37). 
Βασανίξειν σινὰ, αυφοΠίοποπὶ ὨαΌοΓα 

(δ᾽ 1 ὙΣ Ὁ) τς: 
Βάσανον διδόνα;, ἀοοιι πη ητα πὶ ἀᾶΓα ν]]ν 

» 64. 
Βασιλείαν δέχεσθαι ἀνεὶ σοῦ ἵσιπου, ε- 

ααυτὰ σομπηπλαΐατα οὐπι ΤΕΡῺΟ γ᾽} }]. 
3.9 26. 

Βασίλειον, τερῖα ἀοτηὰ5, ρΡαϊδίίατη τε- 
8ι5. 1ἴ, Ἂς 32,411 νι. 55,2: 27. ἼΤὰ 
βασίλεια, 1άφηη βρη. ξράδβ τεσὶϑ ἴ9 1, 
ἘΣ ἷ, 2, 2.1 7, Ὧν» δ᾿ ΖΗ: ΜΠ 2, 
ἘΠε ας Ἢ; πῶς 

Βασιλεύειν ἐν ἹΤέρσαις, τασηατα ΟδιΪ- 
ΠΕΙΕ δρυὰ Ρετγίδϑβ 1, 5, 4. 

Βασιλεὺς, τεχ ῬετίΑτατη ν]]Ϊ, 8, 2. «[ε 
«ἴουε ἰΐ, 4.» 109: Υἱϊ, 5» 57. [5 ηαὶ 
ουριάε αἰϊχαϊά ρεγῆςεις ἤπάες ἱ, 

᾽», 9: 
Βασιλικὸν, {61], ἦϑος, Τῆο5 τερὶβ ἷ, 3, 

18. Βασιλικῶς παρεῖναι, τερῖο ΟὝΤΩ 
ἀρράτγαῖα δά εῆξε ἱ, 4. 14. 

Βέλος, τε] απ τα 116 111, 2, 6ο. 
Βιάξομαι. ἄλλοθέν ποϑὲν βεβιασμένος 

δἰϊαηάεα νὶ δράμπξιαϑ ἵν, 5» 56. Βιά- 
ζεσϑαί τι, νὶ ὀσσυρδτζε, ορῥ. πείϑειν 
ν, 5» 45. εἴσω, νἱ ΡΕΙΓΓΟΙΊΡΕΙΕ ἰπ 
οαἴἶτα 111, 3.2 69. 

Βίαιος, νἱΟἸδὨτα5 7) 3, 17. 
Βιοτεύειν ἀπὸ πολέμου, νἱξῖα πὶ ΠῸΪ τ-: 

ΤῊΪβΒ ἀυξογετα 111, 2, 25. ἐν πολλῇ 
εἰρήνῃ, αἰτα ρᾷος ἔγαϊ νἱ, 19 18. 

Βιοτὴ, Ὑἱν Πα ΓΑΙΟ νἱϊ, 2, 27. 
Βλάβη, ἀδτηηθτη ἰΐ, 2, 12. 
Βλακεία, (οσοτάϊα, ἱβπανΐα ἰΐ, 2» 25: 

ν]]» 5) 82. 
Βλὰξ, Ἰβρῃάᾶνα5, ἱπερῖαϑ ἷ, 4» 12- 
Βλάσεειν, ορῆδτε 1, 6, 18. βλάσεε- 

σθαι μέγα ὑπό τινος, ταᾶθῃο δβοῖ 
ἄδτηπο ν, 3. 30. 

Βοηϑεῖν ἐπὶ τὰ ἄκρα, αα τηοηζ πὶ 5 
ἀείομάεηάα Δοσάγγεγε 111, 2, 1. 

Βουκόλος, ὈΧΌΌΪΟΙΒ ἰ, 1, 2. 
Βούλεσναι, νεἸ]ς, τί βουλόμενοι, σὰτ ἰἱ, 

292 11. βουλόμενος δεισνεῖν, αἱ σοδπᾶ- 
τεῖ 1») 3») 4. βουλόμενος εἰρήνην “τοιῆ- 
σαιγ Ὀΐ ῬΡΆΘΕΠῚ ΘΟΠΟΙ ΠἰΔΥΕΠῚ [1], 2, 
12. βουλόμενοι γνῶναι, αἴ σορῃο- 
[ρεγοσηὰβ νη, 1, 3. ὅ φι βούλεται, 
αυοάσαπααθ ἢ, 1; 9. 

Βουλεύεσμαι, τε ἀεἸἸθεταία ΤΠ δίμετς ἱ, 
4» 17: ΥἹ11, 3» 10. περὶ τοῦ σαρα- 
σεύεσϑα,, ἀε Ὀ6ΙΪο σοπιϊπαδηάο 
ΠΟΠΙΕΠΕΙΓΕ ν, 59, 48. καλῶς, Ὀεπε 
ΠῸΪ σοπίμϊ]εγα 111, 2, 29. ἄμεινον 
1119».3») 47- ἀπρονοήτως, ταπΊοῖα [8- 
ΤΘΙΘ ἵνὰ δ» τοὶ 

Βουλιμιξν, νἱϊϊ, 1, 44. ονγόμς λὲς 
ποθηι ἤαδεὶ αὶ ξα;με ῥγοῤέεγοα, ψιοα 
τε ἃ δάπιε οὐὴίμγ, οἱ ῥαπὶς ὀχίρμα 
ῥογηο ωπία τιραρίηγ, ἘΠῚ ἀμίοπ 



ΙΝΌΕΧ ΘΟΕ ΖΕΟΙΤΑΤΙ5. 

τ 5 Εχίοϊν! ΟὟ πὶπλϊαπ ἰπε- 
ἀἰαπὶ οἱ ἔτ ρ5, ρῥγθοίεγι πα ἢ ααϊς 
αἸατίαβ ἴῃ πἰνα ἀγα θαΐεῖ. 226 ἀμγμς 
γηογδὶ παίΐμγα, σαις, ΕΥ̓ γεπσαϊο υἱἹά, 
Ῥοΐξ. (Εοοη. ΗἸΡ. του. βούλιμος : 
Θονναὶ εβηῖι. Μεώ. ῥ. 77: Θεοὶ]. 
χνὶ, 3: Ριμιαγοῖ, ϑγηῖιρ. νὶ, Ῥγοδί. 
ᾷ, φμοά ἱπ(ογι δεν Τίς αἰτία βουλί- 
μου. 

Βραχύσεροι λόγοι, νετὍΔ Ῥιοίοτα ἱ, 4. 
4. ἰν βραχυτάτῳ δηλοῦν, ρῬεΥρδιΟ]5 
οἴεπάετγε ἱ, 2, 15. βρωαχυτέρα φά- 
λωαγξ, ὈΓΕΝΙΟΙΓ 80165, ἀ. ἐ. οὐυ]ὰς 
Ιοηρίτυάο εἰ ᾿πχπιϊπαΐα νἱΐ, 5, δ. 
ἐν βραχυτάτῳ ἔργῳ διατρίβειν, εἰα- 
Ὀογᾶγα ἴῃ τὰ Πρ οὶ εἰ ἐχρεάϊία, 
ΠΟΙ ΤΊ ΕἸ ΓΟΥΠῚΪ 111»). 2.» 5. 

Βριμοῦσνγαί τινι, ἰτὰ ἵτεγήεγε ἴῃ δἰ 4 ἐπὶ 

ἵν, 5» 9: 
Βρωτὸν, εἰοσαϊεπίατη, δὰ νἱξϊαπι ἰάο- 

ΠΕυΤη ν᾽, 2» 5- 
Βῶλος, δἰεθα 11, 3» 17- 

Γ. 

Γαμεῖν, ὈΧΟΙΟΠ ἄἀμυσεγα ἱ, 4. 16: ν, 
29 8. 11: ΨΠὶν 4» 17. γαμεσϑαί 
τινι) ἈΆΌΕΓΕ ψΠ]ν 59 19. 

Γαμέτης, τηδτϊϊα5 ἱν, όὅ, 3. 
Γάμμα Υἱῖ, 1»), 5. Ποῖ, 
Τάμος, ταλιτ ΟΠ ΠῚ, ὦ. Φ. ΟΧΟΓ ν]]], 

4, 19. 
Γὰρ ῥγο ἄρα, ἴ. μὲν οὖν, εΥΒΟ νὶ, 3,18. 

Νέεπιρα, ν]Ἱἀε]ϊοεῖ, 1π μη ἱπιολοα- 
ἔνον, 1, 20. Ρτορίεγεα αυοε 1Ϊν 
3,4. Οὐ γάρ; αυϊάπὶ ἢ ἰ, ό, 12: 
111,1, 38. Γὰρ οὖν μέγ} {επί πα 
«7 εη11,) νἱά, π. ἴ) 6, 2. 25. εαα 
"αἰοπον {εη!επίϊα οἰεραη εν οὐπὶ [48 
1. Ὁ» 29.5.1; ἀρ» .ὦ.,.7. 13... 4. 1 2. 
1: δἰ, Ἐν ἀχο: 1Ὁ.,.2.. 1.3. 46.: ἵν; 
5» 44: ν, 15) 8. 12.165: νν 1... 4}; 
ΜΠ], 3», 30. 

Ταστὴρ, νεηϊγίοαϊαβ 11, 3, 24. γα- 
στρὸς ἕνεκα, νΕΠιτ5 ἰτηρ ἐπα] σαιία 
1. Ἐ. 

Γι, αυϊάεπι, οσετίς ἴἴ, 1. 7. 8. ἕν γε 
τούτοις, ἴῃ ὮΟΟ σεγίς ξΈηεγα νἱ]], 4» 
11. πόδε γε, Ὦος οετῖε Υ, 65» 20. 
ὑμεῖς γε, Ν05 σεΙῖα ἷν, 5») 10. ὅδ γε 
σὸς, ἴαυς αυϊάστῃ 111, 1.) 22. ἡμᾶς 
γέ, ὯΟΒ ἱρίοβ ἵν, 3» 21. χαὶ ἀπό γε 
τῆς ἡμετέρας, εἴϊδτη ἃ ποῆτα ἱρία 
ΥἹΪ, 1, 6. ἐγὼ μέν γε, εαυϊάεπὶ 
φετῖα ἷἱν, 5, 29. χλαύμασί γε, ἰᾶ- 
Οτἰ πα ἱρή5 1, 2», 14. 7. γε ἀνϑρω- 
σίνη σωφία, Ὠυτηδηαᾶ αυϊάδτῃ [ἅ- 
Ῥίοητία ἱ, 6, 46. νῦν γε, πυπο 4υϊ- 
ἄεγη, αυδηΐαπη δἴιπεῖ δὰ πυης 
ἀϊεπὶ ἵν, 4. 9. εἷς γεν αη5 ἴἀπίαπι 
ὙΠ], 2, 11. πολλοί γεν ΤΩ] αυ]- 

ἄεπῃ ἰϊ, 2, 26. Τε, συἰάετη, μζ, 
δὲ 1, 6, 29. ϑεγιυὶ σογγεξίορι ἴϊ, 
1,3. Γὲ μὴν, ΨΕΙῸ ἱ, 2, 2: ἰΥ, 6, 
5. Οδγῖς, οσηπῖπο ν; 2; 25. 

Γελοῖος, τ ἀΙσα] 5, ἀδσιἀαπάας νἱΐ, 1, 
22: 

Γενεὰ, Πδίαϊεβ ἷ, 2, 8. 13. οτξο βε- 
Ὠετῖβ ',.1,), 6. ἀνθρώπων, Ὠοπλίπατα 
δεῖς Ψ, 29 4. 

Γενέϑλια, Ὡδία τα, ἀϊεθ πδίδ] 15 ἱ, 3, 
10. 

Γενειώσκειν, ῬΕΕἴσεΓε ἵν, 6, ς. 
Γεννῶῖος κύων, Ο. Βεαπετιοίαβ ἱ, 4. 15. 

ΣῈ: 
Γενναιότης, ΠΏρΡΌΪΑτΙ5 αυδράδγη ἡδίαζος 

Ὀοηϊζας, ἔεγ}}11ᾶ5 ν}}]1, 2, 38. 
Γεραίρειν τιμαῖς, Ὠοποτὶθυι5 Ογπᾶγο ν]]ΐ, 

ἴ, 201 νἱἵϊι, 8, 2: 
Γεραίτερος, (εΠεχ ἷ, 2, 4. 13. 14. Ναί 

ΤΑΆΔ]ΟΥ 7, 1. 5. Τεραίτεροι, [εῃΐοτες, 
Γεπδίογεβ ἱ, 5» 5: Ψ᾽Ϊ], 5, 21. 22. 

Τέῤῥον, Τοατα πη. ράγπηα, ε} οἰγῥεις ῥατ- 
σῶς Ῥεγβροως, αἰζετι τιαρημαάϊπε αὖ 
ἀσαίδι, νά. νἱϊ, 1,33. ΟΕ Ἷ, 2, 9. 
13: 10, Ὁ. ΖῚ ΧΙ ἢ. 

Γεώλοφος, τὰγηᾺ }] 5 11, 23, 28. 
Γῇ, Ὠυπ,ὰϑ 1, 3,3. ΤΕΙ]ὰ5 δᾶ 1, 

3») 22. ἴεπα ΕΘΠΟ Υἱΐ, 6, 10. 
ΔΡΕΤ 1ἰϊ, 2, 18. 

Γήδιον, ΔΡ6]} 5 νἱϊΐ, 3, 28. 
Τηρᾷν, [ἐπείσεγα ἱν, 1, 14. 
Γίγνεσθαι, παίοὶ νἱϊ, 2, 20: ΨΙΠ, δ, 

19. ἀπὸ θεῶν, ΟΥΙΒΊ ΠΕΠῚ ΡεηοΓὶς Πὰ- 
ὈεΓα ἃ ἀἰϊῇ5 ἵν, 1, 24. ἀε “μρίδως 
1}, 6, 6. Τίγνονται οὗτοι χίλιοι, ὨἨὶ 
Ππυτηοταπη τ 6 Ποηλϊηὰπὶ 68Π- 
Οἰαπῦ ἱ, δ» 5. πλεῖον ἢ πεντήχ. ἔση 
γεγονὼς ἀπὸ γενεᾶς, αυϊπηυαρεπᾶ- 
το ΠΊΔ]ΟΓ ἷ, 2), 13. γεγονὼς ὑπὲρ τὰ 
ἔχη στρατεύσιμκα, αἱ Ἔχοοῆδι 8οἴα- 
ἴεπι τῊΠΠ 186 1,2, 4. Τῶν γεραιτί- 
ρών, ἴῃ οτάϊπετα Τεπαῖογατη σεοὶρὶ 
1, 2,» 15. ᾿Ἐγένεσο αὐτῷ ὥσσε, οὉ- 
τρις εἰ αὐ νἱ]], 2, 2. γένοιτό μέοι 
λαβεῖν, αἴϊηαπὶ σαρίαπι νὶ, 3, 11. 
Τίγν. σύν σινι, ΔῸ ἃΙίαυο ἥδτα ν, 3, 
8. Αοοεξάετα ν, 2, 2. γίγν. ἐγγύ- 
τατα, αυᾶτη ρτοχίτης δοοδάστζε ἱ, 4, 
23. Ἔν ταῖς γιγνομέναις ἡμέραις, 
ἀϊεθ5 αἰΐψφυοῖ ροβ, Λ' ἱπιετεξεῖς 
ἀϊεθαβ, 4} φυϊάεπι δὰ ἢος ἰϊεγ ἔὰ- 
οἰεηάμπι εγαηΐ περοεῆλτγιὶ ν, 4, 
51. 

Γι, γνώσκειν, Παΐπετεα, σοηΐεγα ἷ, 1, 3 : 
1, 2. 23: ΡΝ, 2, 37. υδἱ ρῥῖο ταῦτα 
γίγ. ΑἰἸτοτῆ, οὕσω γιγ. ἀαι, τεῶλε } 
οορηϊζαπι Πάθοτε ἃς ρεπρεέϊζατῃ ἰΐ, 
3» 15: {ΠΠ91»,21. Οὐ] ]ίραγε, σοη- 
λῖσετε νἱ, 3, 5. ϑεηῖτο, ἐε Λέηε 
φωβης, 3, 5. Τιγνώσκω ἀσισφού- 
μένος νἱά. ἢ. Υἱΐ, 2) 17. ἔγνω ἐμοῶ 
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ποιοῦντος, ΠΟΡΠΟΥΪΣ τὴς δοεγε νυἱΐ, 
2) τ8, (εὐ νιάς ποίδγη. 

Γλίσχρως, Ρατοσξ, ΟΠ ΙΤΟΓ ψΠ]. 3») 37. 

Τνήσιος ἄῤῥην παῖς, Β]1ὰ 5 Ἰερ!πιὰ5, εχ 
Ἰεξίτι πιο πηδιτὶ πχοηΐο πᾶῖαβ ν] 1» 5» 
19. γνησία γυνὴ, ὈΧΟΙ, οῤῥ. σαλλα- 
πὶς ΤΌΣ 

Γνώμας παρασκευάζειν, ρτεερατᾶτε δῃ]- 
ΙΩΟ5 ἴΐ, 1, 21. Απίπιι, μαίμς ἀε 
7ωο εἴ ἐηγωγο, γεἰϊρίοηο, απογέ ῥα- 
ἐγ Υἱϊϊ, ὃ, 2. γνώμη ἀνθρωπίνη, 
ΠοΟπΊοΟ ρῥτυάξηβ ν, 1, 2). ῃοῖ. εἰ ἰν» 
3» 18. 

Γνώρισμα, ἤρα τη, ποῖα ηυ τα ἃ πο- 
ἴοι Ῥοιοίς ἃ ΣΤ 27) 

Γνωστὴρ, υἱά. π΄ νὶ,) 2). 39. 
Γοργὸς, Ὠοτγεηάα5 δαϊρεξϊα, ηαἱϊ ρτρ- 

{επτῖα μα ἰατγογετ ἰησατ ν, 2» 

37: ἵν, 4. 3: 
Γοῦν 2 7ο γὰρ ΠΧ: Ἰ; 2,51: 

δι ἢ ἘΣ πν ἄνυτὰ 
Υ ν 4 νὰν τς 8, 

Γράμμωατα, Θρ οἶδο νὴ], 6, 17. [ἀῖ- 
ἴεγϑα, φμας ῥμεγὲ ΟὙ σου Μ7Ὲ αἰϊ(οεγῈ 
οίεῤαπί, μὶ ργαπηιαίϊοα, ῥοξβς, εἰο- 
φμεηίϊα, βεομειγα) ῥῥέἐίοίοῥήϊα εἴο. 
1.5}: 

Τράφειν, Ρίηρετα ἱ, 2, 13. δ. ρεη1:, οἰ- 
ἐιρέϊσε ῥτὸ εἰς κατάλογον, ἴῃ ςἀϊαϊο- 
Βασ, Γοίογεθιν,;.3..21. 

Ττρηγορεῖν, ΨΊΡ ΪάΤΘ, σογίίεῦ οὐεγυαγε 
ἐα, ζμα αὐ γόηι γαοίαπί ἱ, 4, 20. 

Γρυπὸς, ἀάῃσο0 Ὠδίο ΝΠ], 4» 21. Τρυ- 
πότης, ἰοττηὰ πῇ δάἀμηοὶ 2ῤ1ώ, 

Γυμνάξειν. (γπ. ἐϑέζειν, ΕΧΘτΟοΓα ἷ, 2; 
1ο: ἷ, 6, 32: Γυμνάσιω, εἐχετοῖϊῖα- 
ΕἸΌΠΟΝ τ{{νὺ2..21.-. 

Τυμνῆται Ννὶϊ, 5), 5. (εἀ (ΕἸ, -τοιῆφες. 

Γυμνὸς δαλων, ἸΠΕΓΓῚΪΒ Κ΄, 4») 45. 
Γυνὴ, χοῦν, 1,1. Μαϊίεῖ, οῤῥ. ἀνὴρ 

ν, 5,33» 

ἵν 5. 
νῖ . π10}5 

Δ. 

Δάζεσθαι, (γπ. νέμειν, ἀπ] θα οτα ἵν, 2, 

43. ὠγεῖ 
Δαήμων, φετϊζα8, ργυδεηβ 1, 25» 12. 
Δαί. τί δαί  ηυἱά ἰαπάδτῃ ὃ ν᾿, 1. 7. 
Δάκνεσθμαι, ταοτάετϊ, ὦ. ἐ. πιοϊεῆϊα, 
ἡ] οεθ, ΘΠΠΟΪ 1. ἀν... 1.3.4 ἰν 5.3. 3. 

Δακτυλῆσραι, αἰρῖτα! ὰ ΜΠ, ὃ, 17. 
Δανείζειν, τηυῖυο ἄτα ᾿1ἰ, 1, 34. 
Δάπεδον, ρᾶνὶ πηεηἰ Ὡ} ΜΠ}, 8, τό. 
Δαρεικὸς, ο. στατπὴρ, Ἰ)ατίου5. 
Δίῳ; ἕο Νὰϊ, δ. 22. 
Δασμρὸς;, {τἰθατατα. Ρεπάέγε αμήοτ ἐγ1- 

διμέμηι ἀἰσίίμν ταγὶσ αρμαὶ ποιένιεηη, μὲ 
φέρειν δασμὸνὶ ̓ἰ,. 4.» 31: 291, 34. 
ἀποφέρειν ἵν, ὅ, 9: ΥἱΪ, 4909 : ὙἹ], 
«, 36. γιά ὁ ὐϑερῃ 1, 4.514. 22. ἀπά- 

γειν ᾿ἰγ) 4712: 171.) 10. Δασμοὶ εἰς 

ἅυτο ἤρπαίο αῤκαἰ Αννῖος ἀϊσίεν 
ἵν» 5, 40. 

Δασμοφόροι» {Πα ςατ]ΐ, αὰϊ {πθαΐϊαπὶ 
Ρεπάμηι ΨΚ. 10" 

Δασέία ὅρη, ταοῃίθ5. ἃυθοσ θα 5. σοηῇιὶ 
ϊ, 4).23: 

Δαψιλέσπσακα, ἀρ ἐπ ἈΠῸ} δά ἢ!- 
Ὀϊτἃ ῬΑ πλοηὶᾶ ἐν Σὲ 

Δὲ 1) ῥ'ο ἔτι ῥτρεῖετθᾶα, οἰίαγη, ταεεά. 
Κα λν Αν Διὲ τὰ» θυ δ ἫΝ 1.2: 5. 
ἵν, 5, 12: εἶδ. 2) Ῥγο γὰρ ἵν: ,3».: 
Ὁ σὴν ἡ... ἢ. 3) Ργο οὖν (ὶ ἃ ἄρα ὶξ 
6, 32. 4) Ριο ἢ αυᾶτη; ἔ. σπλὴν, 
οῇῇ ἄλλος ιἰϊ, τ, ὃ : ν}], ό, 3. 5) 
ἴδεπιαι, νεῖο, απο, αὖ ἐρεέϊο ογα 1ο- 
γὲ5. οὕπω δὲ, Ρίδτε ἴδ 1, 45 4. ἐγὼ 
δὲ, εξο νεῖο ἰν, 5.23: 11, 3» 8. 6) 
ϑόγυ ἐπ ἘΥ ΟΡ ΑΓ ΟΊ} Ν᾽. τ: 92.:.51- 
ΓΙ το, ᾿Ἰάθ ἵν, 1») 2. 8) Γι εὶ- 
ἐϊρέτμν ῥο! ἄλλος, ῥγέας. μὲν ἵ, 2» 4. 
Ροίῇ ἔσεφιτα ἵν, 55 20. 

Δεῖ, Ορὰ5 εἢ, σ. ρορδ, γεὶ: δεῖ ἡμῖν 
φυλάκων, ΠΟῸΪ5 ΟΠ ορὰβ οὐβοά!θα5 
Υἱ!, 5,9. ἀνδρῶν, οραβ οἱ δαυλθα ΣΝ 
ἵν, 3» 1ο. λόγων, Ο ογδιίοῃς εᾶ ορὺς 

νὶ, 1,),. 7. εἰς. Πολλοῦ ἢ ἂν καὶ δέοι" 

ἀλλὰ, ρτοοῦ! ἀθετεῖ αὐ 8 10] στὰ- 
εἰπσε εν, εἰ στ θυ. 390 «δίεῖ, ἑ ει 
ροϊεῖξ 1, 6, 24. [πιε]]]ρίταγ 1, 6, 

33: ἢΠΠ,.3»02. 
Δείδειν περί τινος, ΔΙΪΟᾺΙ ἔππετα, {ο01]16]- 

τὰ ΠῚ εὔξ ἀεὶ ἷν 4» 22. (4. ὡς οὐ καὸ- 
ευδήσετε ν], 29 30. 

Δείρενυμο, οἴοπάο ; διηγοῦμαι, ἩΆΓΓΟ 
ἢ}, 4.34. 35. τέφμω, ταδίάτηῃ ἀἐ- 
ἤρῃο ΜΠ ὅν 2.5. 

Δείλη» νείρετα ν. 4, 16. 
Δεινὸν, αυϊοααϊά ἀη!Πχατα ΡΕΥσΘῚ 110 {1- 
τότ ἃὺϊ δαάγηϊγαῖτοπο : ὨΪπο ἴεγ- 
αἰ 116, ροτ οα]οί πὶ 11}, 3», 591 ν 
2,31: νἱ, 22 20": νἱϊ.6,, 6. ἐν δει- 
νοῖς εἶναι, ἰὼ φΡετίουϊο εἢξ ν, 2, 35. 
Μαϊὰπι νὶϊ!, 7, τό. Αδί(ατἀυτὰ ἷν, 
Ζ, 46. Μεβοιηεης, δεινὴ μάχη, Ρὰ- 
δηᾶ δίτοχ νἱϊγ 1ν 33. δεινὸς σόϑος, 
ἀεπάετιαπι τΐγα αι, νΘ τη ἘΠ5 ᾿Ϊν 
1, 28. Δεινόν τσὶ κάλλος, 6118 

τηΐγθο ρυϊογιτάϊηἷβ ν, 2, 7. δεινὸς 
λαλεῖν, ἰοηυμᾶχ 1, 4» 12. διδάσκειν, 
ἐάουϊιαία ἀοσεηαϊ! ἀχοε! !δ5. 1, 3, 
ιὃ. λέγειν, ἀϊοοηαιὶ νὶ εἴ σορὶᾷ εχ- 
ΠΕ] η 9. ἷ, 5,9. τὴν τέχνην, ραΓ τα 5 
ΑΤ Β. Ν1], 4, 18. συνεπισσάσθαι δει- 
νός ἐσσι, Ροιϊοῖ ΠὈΙ σοποιπᾶγὸ 11, 2» 

2.4᾿. 
Δωσνίζω σινὰ, σορδία θεὸ ἵν, ὁ» 

Ἧς 
Δεῖσνον αἱρεῖσεδαι, Οὐ Πᾶτη (αγηοτα Ψ1}], 

1. 38. 
Δειπνοσποιεῖσθαι, ΟΟΡΏΔΙΏ ΡΆΓΔΓΟ ν΄, 2» 

6. φῬᾶζαιὶ οοεηδτλ ἸὰΌςΟ 1ἴ, 4) 21. 
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σοπαγὰ 1, 3, 33 : 
2.1: 

Δεισιδαίμοων, ΥΟ] σ᾽ οἵα 5, ΟὉ} 5 ἈΠ ΓΠῸ5 
Τεητὰ οἵ τενεγθητα ἀ61 δῇ ρ᾽επὰβ 
19. 2, 58. 

Δεῖσθαί τινος, ΥΟΒΆΤΕ ἈΠ] αύετη νἀ δ: 
1: 0 4 2» 15. σὶ σὺ Ῥαηϊέννς 

δεῖσϑαι, αἸΙφαὰ ἴῃ τὸ θεπεῆβοῖο τερὶς 
ὙΠ Ρ  τΘ᾽ 1. ἢ. τ ἴα 5. Ὁ ὙΠ|}.3». 
10. δεόμενοί σινος, 4] Δ] 6 ΠῈ Θ0Π- 
νεηϊγα νοϊαηῖϊ ἰ, 3, 8. 

Δεκάδαρχιος, ἀδοῦτ!ο 1Ϊ», 1), 22: 
27: 

Δεκαδεὺς, ἀξοῦτγια 115, 4] δὰ εαπάδτῃ 
ἀεσατϑιτι ρους ηδῖ 115). 2, 30. 

Δεκδος ἀΘΟΌΠΒ 11, 15.2.2 1 ΗΝ ἃ» 1ᾶ.. 
Δέον, ἢ ορὰβ ἔπειτ ἵ, 5, 11. σὸ δέον 

ποιεῖν, ΟἸΟΙΌτη τ} ῥτοϑίζαγε 11, 4. 
4: νἱ, 3), 27. ὡς δέον, αἱ οροτίρας 
νἱΐ, 5, 46. ἐν τῷ δέοντι, αἴ] ΟΠΠΟΙΙ 
Ταῖϊο δχίρογεῖ νϊ9 19,9 20. Τὼ δέον- 
σὰ, ΠΟΘΙ Σα 1..6; τὸς Ὁ Ὁ} ὧ᾽ν 
εἴο- 

Δεξιὰ, Βάε5, α08 ἀδχίτα ἀαίαᾳ εἢ σοη- 
Βυγηδία νὶ, 12.11. δεζιὼὰν δοῦναι, 46χ- 
{τ ἀαῖα ΑἸ υἱά ΡΙογ τα γα ν]]]ν 
8. Ζ: 

Δεξιὸς, ἀδχίεγ, 2: σιβριοῖὶς (γε σον τ 
εΜ αιμέμς. Κγιά. Ενη. Οἰαυ. (τς. «. 
Δήαεν. Προ δεξιὸς ἀετὸς 11, τ, τ. 
δεξιὰ βροντὴ νἱϊ, 1,3. 7π1κξ]16ῖς 
απο εχ, ααὶ ἴῃ οοτηὰ ἄδχίτο εἴ 
ν, 3» 39. 

Δεξιοῦσϑαί σινα, ἀεχίγατη Αἰ 16 }5 ἀρ- 
ἈιθπεΠ δγθ,. 111,..2» 14: νἱϊ, “2: 8. 
Τθεχίτα ἀδία εἐχοίρετθ, ΠπΠάσπι εἰ 
Διηοτεσα ἤρηϊβοῦᾶτγα 1ν, 2»9{ 1ὃ : νἱ 
533 18. 56] Κ Ὁ 55,53: 

Δεσπότης, ὨΘΓᾺ5, οὐῥ. μέγυμς ἱ,. 10 : 
1ἴ,} 1... ε Τοῦ ψὸ 3.5) 216 9 δ ο ΕΠ 85; 
7ΙΟ7611: {ετμηηα ῥοϊομαΐϊς ὶ, 3, 1τδὃ: 
γν. Ὁ, 412): ΚΝ], 2510: Δέσσοτσίκη 
συμφορὰ, ΟαἸ]ατῃζα5, α΄) 8οοϊάϊε 
Βετῖβ ν1]» 5, 64. 

Δευσεραῖος, Ροῆτάϊε ν, 2, 2- 

Δέχεσθωαι, τεοίρεγα αποα οἰδγίαγ ἵν, 
6.1.3 ΤΡ 2... νὴ ἅι., ΧΦ ΌΝΣ ΦΑ1], 
δο1τὃ. Ῥτοθᾶγα, ποη τερααΐατα εἴ 
ΤΡΕΓΠΕΙ͂Θ Ἵ, δου" δι: ἵΜΣ ἐδ. 18 ὁ Ψ1Π15.3. 
26: νἱϊ!, 7.3. Τοὺς πολεμίους, ᾿τὰ- 
Ῥοΐατη, Βοίϊατα. Τα πετο, πο ἔα- 
ΘΟΣΕΙ ΕΠ ΣΕΥ 5. ἢ,» 80 1: 

Δὴ τὴ καὶ δὴ, ρίο ἤδη, )α τῇ 111,1») 2- 
πὶ. δ γοῦν. ἡ... Ὁ εἰ 5 ἜΡΕΣ: 
πάλαι δὴ, Ἰατὶ ἀυάᾳτη νἱϊϊ, 7» 1. 
2) ϑεγυέ αγβμΙΘΉ ΩΤ ]ΟΉ δ: εὐ φογ1-- 
οἰηραῖα, τὸν ἸρίταΓ, ΕΥΡῸ 15 2,2: 
ΨῈ . ΤΑ: τ, 24: Νν; 3550 : ΜΠ], 
ΘΠ Υ 8. οὕτω δὰ, ἴτας ν 2. ΠΕ 

1.14. 3) (δε τ γε βο Ἵ1ογδτι5., 116-- 
ἐομαι τὰ Ἰσιτατ, απ νἱ, 29 

νυ], 3᾽ 3.) Ψ], 

19» 

190. 4) ὅ8ῃε, φυΐάεπη, ἐμ θη, “ὺ- 
τοι δὴ, ὨΪ αυίάσπη ἴΐ, 3, 14. οἷα δὴ, 
'ἢ0ξ8 [8ΠῈ 71, 24. δὴ ἐνταῦϑα, τὰ ΠΏ 
αυϊάεπα 1, 4» 25. καλλίστη δὴ, Ρα]- 
ΟὨετΥ τη [ΔΠ6 ᾿ν, 6, 11. ἐν ἄλλοις 
σε πολλοῖς, καὶ δὴ, σΌτη ἴπ ΤῸ Ϊτὶ5 
8}}15, ἴὰτὰ οεσίε 1, 6,.21.. 18) 8γ- 
αἱ ἀῤοάο δι, δὶ ΨΕΥῚΣ ῥοΐεμὲ Ἰάτα,. 
[π, [1 ΠῈ ν ΕΟ, ἸΡΊΓαΓ ἴ, 4ν 4. 25: 
᾿» νὰ Ὁ ΠΡ ον 65 αἰ συ, τΠ} Ὁ. 
δ᾽: ἰν 2 ΘΟ. ᾿ῦν Ἐπ 986. δ) 2. 
24: νἱῖ, 2... νηΐ, Ρ Ύ7ι1 δ) με 
ὩρΏβεγαί. ἰσιτατ, ααϑοίο, (ἀπ άθπη, 
ἄγε δὴ, ἀρεάῃπα ψν]}}), 2, 16 : λέγε 
δὴ, ἀἷς- ἐὐβο, 11 τῷ 88. ὙΣ το νην, 
11. 17) δεγνέ ἐπίεγγοσαίϊοπίδμς, 
αυδίο, ἰαπάστπη, σῶς δή; αι ηὰε- 
ἴοι 1; 9 το Ὁ. 256 ..17 δ τὸ 
λοιπόν, 4ἱὰ ταηάεπη τε αααπὶ εἢ ὃ 
ἵν᾿ 39. ἴοὲ 

Δῆϑεν, ὨΪΠΊΪΓ ΠῚ ἷν, ὅ, δὲ 
Δῆλός ἐστιν ὅτι, ρᾶϊεῖ, ΘΕ ΠῚ 1, 4. 2. δῆ-. 

λος εἶ πεπεισμένος, 1Π 161} ]ταγ, (ἰὈϊ 
εἴς ρετγίαίαπι νἱ, 1, 2. δῆλον τοῖς 
προειρημένοις, Ε [ἀροτίογ 5. Ἧΐ ο]- 
ΤᾺΠῚ ν, 19 37. Δῆλον ὅτι οἸἰβέϊος 
2 ον, 3.30. 

Δηλοῦν, σαγίτα ἔδοετα ν᾽, 4. 2. 3- 
ἐδήλωσε, “14. π. νἱῖ, τ, 30. δεδήλω- 
σαι καταστησάμενος, ἀξο]αταίαπη εἰς 

δὰτῃ σοπῆι!τα!ηε νἱἱ, 1.9. 7. 
Δημοκρωσία, ἴοττηᾶ οἷν τα 15 ΡΟΡΟ] ΑΓ 
τας 

Δῆμος σῶν στρατιωτῶν, νυ ρα ταὶ ]- 

[Π|, ΙΘΡΑΓΙΙ τα" 65 νὶν» 1, 14- 
Δημόσιοι ἀγῶνες, σετίατηϊηα ΡΕὈ]Οᾶ 1, 

2,» 12. Δημοσίᾳ ἴᾳς. γνώμῃ ἴ. βουλῇ, 
τήοτα εἴ πῆ ιταῖο ον 815. 1, 29), 10. 

Δημόφης, ΡΙΕὈΕΙ5 11, 3») 15: ν]]], 3» 
δι 

Δηοῦν σὴν χώραν, ναί γΕ ΔΡΓΌΤΩ 11». 3» 
253. ν, 93 ἘΠΕ Ζ 1 

Δήσποσε, ἈΠααδτ 11]. 2. 26: 
Δήσου, ΠΙΠΆΪΓᾺ ΠΊ, ἴλης, ἂζ ορίπου ἷ, 

δ. ΤᾺ: 
14. Ἴ8πὶ ἷ, 6, 7. οὐ δήπου, πο 
τηοάο νὶϊ, 5, 83. δήπου γε ἷν, 4» 7. 
δήπουθεν ἵν, 3, 20. 

Δῆτα, ῥγο δὴ, γάτα ἰΪ, 2) 6. ἴαμα, [οἰ ἴο; 
ἃσαϊ υδε(Ο ν, 1, 3. οὐ δῆσα, π}1}0 
τῇοσο ἷ, 6, 28. ,ϑεέγυτ ἤεγε Ἰπόνγος 
ξαΠοηλδι νὐλῥοιειϑαήδαν, τὰ πάετη, 
τί δῆτα : 414 ταπάδτη ὃ ν, 4; 35. 
ποῖ. νῖ, Ὁ; 9 7 Ὁ εὐ ε:; 
46. 8ὃο. πότερα δήτα ; πυπὶ ἰδῃ- 
ἀδ Ὁ; 2, 27: 

Διὰ βασιλέων «εφυκὼς, α τερίθυς ο- 
τα πα. Υἱΐ, 29 24. διά σινος γεγνώ- 
σκειν, ΕΧχ τὰ σορῃοίρσετα ἵν, 3, 4. 
Διώ τινος ἄρχειν, 8|16}ὰ5 Ὀαπεῆοὶο 
βεγεῖο σηδριβταζαπι ὙΠ 1ν 43. Δὲ 

"ὁ. πὶ, Ὄ Ἔ , ας 

β 
' 

»» αν 

“ἀπ. κα ὧν πω δ πα νῶν. Δ κα: 

ΝΗ ιυα τς κτν ον νκπ....ἡ.. 



ΙΝΌΕΧ ΘΕΑΖΟΙΤΑΤΊΙΒ. 

ἑαυτῶν κεᾶσϑαι, δ εο ααΐ (οἷυϑ, 
Ῥιορτῖο Μαγίβ, ΠῸΪ δοαυϊτγιὶξ 1, 1) 
4. Διὰ χρόνου, τηἶτο τετηροτὲ ρΡοΗ͂, 
ὃν Ἂς, 381 Ἢ, 4τὶ Διὰ φσέλους, αἵ- 

πύυο; Προ. 1|1,. 4:35: γῇ, δ. 
75. διὰ παντὸς ἀεὶ τοῦ χρόνου, [ετὰ- 
ῬΕΓ εἴ υδίαφας νἱ1, 2,1. διὰ σῶν- 
σὸς ποῦ αἰῶνος, ΤΈΓΩΡΕΓ ἰΐ, 1, 19. 
διὰ παντὸς οὕτως, οϑοῖετὶ5 ἀθίποαρ5 
οτῃπίδιιβ ἐοάδτῃ ἔεγναῖο οτγάϊπε ἰἱ, 
4.3.4. Διὼ πένϑους πὸ γῆρας διά- 
γεῖν, Γεπδδὶ το ἱπ Ἰαξῖὰ ἀδρεγα 
ἵν, 6, 6. διὰ στόματος ἔχειν, ἸῺ ΟΥΕ 
(επΊρεγ Βᾶῦετε ἷ, 4, 25. Δὲ ἀφρο- 

«σύνης, ᾿τιρταἀεηΐζου δὸ ἴεσηεγε ἰἰ], 1, 
18. διὰ σοῦ δικαίου, 1.ῆε, ίαϊνὰ 7 - 

Διὰ νιϊ, 1, 26. [ηήεἰσιμεν διὰ 
1π ταῦτα, ὮΔΠΟ Οὗ οδυίαπι 1, 4, 27. 
ἐμ φοῦτο ἰἰ, 1) 25. 1 δ ν, 3.) 17. 17: 
τά σε ἄλλα καὶ αὐτὸ τοῦτο Υἱϊῖ, 3, 
30. "εὐ λλὸ {ι 1, 2, 18-- (7΄. ἵν» 8, 
14. 

Διαβάλλειν σινὰ πρὸς σ΄. ἴῃ ἰην! 4 ΠῈ 
εἴ οσϊ θη οσᾶτα ἷ, δ. 3. 

Διαβιβάζειν, τγαἀα σετα ἷν, 1,9... 
Διάγειν, ἴς. βίον, νἴνεγε ἱ, 2, 2: 1, ό, 

δ ΗΠ ἢ, πὸ: τὰ Ἔση; ἀῇποὺ 
τιαηῆρειε ἱ, 2, 13. διώξω ἔχων βιο- 
σὴν, {δΓΊΡΕΙ νἱΐα για Υ]], 2, 27. 
διάγειν σιωπῇ, ρῬεγρείμο ΠΙεγα ἱ, 4, 
14. διάξω ἐπιμελούμενος, [ἐτηρετ ἥυ- 
ἀεῦο νυἱῖ, 5, 85. διάγειν σωφρόνως, 

ὅπη. σωφρονεῖν ἱ, 2, 8. διάγειν ἐν σοῖς 
σκευοφόροις, ΠΟῊ ὨΪΠ ΟΠοΙϊ 5 [ἀτοῖ- 
Ὠϊᾳας Ροτγίδη 15 ΓἘυνίτο νἱἱ, 1. 49. 
διάγειν μανθάνων, (οἷεο ἡ σετε ἱ, 2, 
6. σκοσῶν, (οΟἸδο σου Πάεγαγε ν, 4: 35. 

Διαγίγνεσθαι, φῬετρείαᾷο ρετίενεγατς, 
“ζη. διατελεῖν νἱϊϊ, 7, 24. ἄρχων, 
Ρεγρεῖαο ἔγιιου ἱπηρογῖο ἷ, 1,1. 4. 
ἐν τοῖς ἐφήβοις, ῬΕΥ ἸδρῚ τ ΠῚ ΠῚ ἴετη- 
Ρὰ5 νετίατί ἱΊΕΓ ΡΠΘΌΟΚ 1, 2, 1 5. 

Διωγιγνώσκειν, αἱρῃοίοεγε, αἰ ΟΈγπετα 
ας 

Διωγωνίζεσθαι, Οατγ. [αγὶβ σοηρτααὶ 1, 
4. 4. πὶ πρὸς ἀλλήλους, ἀξ τα σεῖ- 
[18 τα ον Θ᾿ : ν,.2,,24. 

Διαδέχεσθαί τινι, Τασσοάετε, Ἔχ ῖρεγα 
νὴ, 6, τ. 

Διάδημα, ᾿πέα]α, ἀϊαάοτηα νἱϊ], 3,12. 
Διαδιδόνωι, ἀϊβιθασετγα 1, 4, το, 2ό: 

Ν11,. 2,7. Λόγος διεδόϑη, ΥὈΠΊΟΥ εταῖ 
,ἔρδγίαϑ ἱν, 2, το. 

Διαδιδράσκειν ἐπὶ τὰ ἑαυτοῦ, ἴα ΑἸ] ΑἸ] 
ἀοπγ πὶ 11], 1», 3. 

Διαδικασίωαν ἀναβάλλεσθαι. οσαυίατη ἀϊ- 
Ταάϊοδηάατῃ ἀϊ ατγα νὴ}, τ. τ8. 

Διαδοχὴ, ααἱ ρῥτοῦὶ ουδποαϊεξε Γποσ6- 
ἀπὸ 5 17: : 

Διαδωρεῖσθαι, ἀοπᾶγζα; ὧδ ῥίμγιδμς 111, 

3ν 6. 

Διαϑέειν, ἀἰούτγετα, Ῥαΐδγα 111, 1.),. 3. 
εἶς νηοί ρετναραηΐε Ἐχετγοϊίαπὶνὶ, 2» 
τ. ἀὐνθὴ 

Διαϑρύπσεσθαι, [)γη. ἀναφυσᾶσϑαι, εἷα- 
ται Πετὶ ν]], 2, 23- 

Διαιρεῖν, ἀϊβίήΆηραετα νὶ}], 10.321. ἀϊν]- 
Ποπε ίαδϊα σοι! ογα ὑἹαάΐ. 2. 1) 29 
5. Διαιρεῖσϑαις ἀπ τ ραετα ν, 2», 6. 

Διαίρετος, ἀἰν] 5, οὐ». σύνϑετος ἵν» 3. 
20. 

Δίαιτα, νἱῖξο γαῖϊο υἱΐ, 5, 67. μεσρία, 
Ῥαγῆτηοηϊα ἴῃ νἱέδϊα 1, 2, 16. εὖὐσε- 
λὴς, νἱξὶ5 τηαἷδ 1, 3, 2. τὰ ἀμφὶ 
σὴν δίαιταν, ΟἸΌΪ ΔΡρδγαῖιβ ν]]], 2, 
6. ἡ ἔνδον δ. νϊξτι5 ταῖῖο ἀοπιοῖίῖοα 
Ὑἢ, 4, 2. σὴν δίωισαν ποιεῖσπ αι, 
σΟΤΠΊΟΥΑΥΙ ν1}1, 6, 22. 

Διακεῖσϑαι οὕπω σρός σινά, ὮΟσ ΔΠ1ΠΊΟ 

εἰ Ππᾶῖο ἐτρὰ αἰἰηθπεπῃ 678 1, 6, 4: 
ὙΠ, 6, 23. οὕπω διοικειμένων, ΔΏΪ ΠῚ 15 
ἴα αβτξι!5 νἱ, 2. 9. διακ. σὴν Ψψυ- 
χὴν, δηϊπιο εὔξ αβδιυπι 11], 1» 
25. ἀπλήστως μηδὲ πρὸς μείων ἡδονὴν, 
6 αἰ] ὰ5. ααϊάετη νο]αρίαις5. ἴἢ- 
{[1401}} (εποτὶ ουρίαϊαῖς ἱννγ 1» 
14. 

Διωκελεύεσθηαί σινι, Δα Ποτίατὶ 111, 2. 6: 
ν]], 37») 10. ἑαυτῷ, [6 ᾿ρίαπι Ποτίατὶ 
Δ Ὑ5Ν 

Διωκληροῦν, τεῦ ἴοτίς ἀδοεγηθηδπὶ 
ΡΙΟΡΟΠΕΓΙΘ νὶ, 3, 36. διακληροῦσογαι, 
(οτατ!, Τογίετῃ ἀισεγα ν]ἱν 3» 34. 

Διο κονεῖν, ΤΩΙ  ΠΓΑΓΟ Υ11]1,. 3, 8. 
Διωκόστειν, σοποίάετγα νἱΐ, 1, 31. σπρὸς 

σὰς εἰσόδους σοῦ ἐρύματος» [ἴὸγ νὶ, ἴ. 

σϑοάςσησο, ραϊείασογο ΠὈὶ δα ροτῖᾶς 
ΟΔΙΠΓΟΓΙ ΠῚ 111, 3, 66. 

Διωκοσμοεῖν, Ἰη ἤταΘΓα, ΟΥ̓Δ, 111») 3» 
1 ΠΝ ἤν Ζ: 

Διαπούεσϑαι, πάντων ἡδέως, αὐάϊτε π- 
ἀϊοίε εἰ ᾿ἰρεπίεγ αὰ ἀπὰπὶ ΟΠΊΏ 65 
τ. ἅ. 7: 

Διωκριβοῦν σὰς τάξεις, ςεπίατίας δοσὰ- 

ταῖθ σορηϊ89 ὨΆΌΕΓΘ 11») 10, 27. 
Διάκρισις, αἰ) αατοαῖϊο νὴ}. 2, 27. 

Διαλωμβάνειν, ἀ!υ! θαοτε ἱπίεσ ἔς ἵν, 
ΤΠ Ύ ΠΟΙ ῪΣ 1... 30. 

Διαλαχόντας τὰς ἁμάξας, ἴοτίε αἰ Πτ11- 
Ὀατ5 ΙΔ ΓΙ5 νΠ], 3,1. 

Διωλέγεσθαι, ΟΟἸ]ΟααΪ 11, 12 Σ Ηἰἰ9 39 
Στ ΠΕ Π ΠΕΙΑΓΟ Υἱν Ἐν, Ὁ: 

Διαλείσειν τοσοῦτον, ἰΔτὰπάρτῃ ἀϊῆατα 
ΨΗΠΡ Ὁ ΤῊΣ 

Διωλλάσσεσναι, ΡΕΓΓαςΔΙΙΟΠΕΠῚ ἰΠ1ΓῸ 
ὙΠ|., 2, Ἴ2: 

Διαλύειν τὴν στρατιὰν, ἀϊταϊεγα ἜΧΕΥ- 
οἸζατη Κ᾽, 59 43 : νἱ» 1, 6. σὴν σκη- 
γὴν εἰς κοίτην, ΕΣ οσοηνῖνῖο ἀϊσεάετα 
σΟΙΓαΠῚ 11,.37)1. Διαλύεσθαι, ἀἰΐς 
ΘΠ ΘΙΟ νΣ 15.17.5 ὙΠ» δ. ΔΘ. 

Διωμαρτύρεσηαι νἱά, ποὶς ὙἸϊ, 1.) 17. 
Β2 



ΙΝΡΕΧ ΘΟΕ ΖΦ ΟΙΡΑΤΙ5. 

Διαμάχεσδθαι, ἀεραρηαγα, ργοθὶο ἀε- 
ΘΟΓΏΘΙΘ 111 Ὁ, δ- 

Δια μνημονεύειν, ΟΟΙΉ ΠΘΥΊΟΥΑΓΘ ἷ, 2, 2. 
Διανύτειν ὁδὸν, σορηῆσετε ἰἰδτ ἷ, 4, 28 : 

᾿νν Δ, ἢ: 
Διωσαιδεύεσθθαι, ρεγ [ει ρα ᾿ε σι τ πὰ πα 
ἘΠΗΓ 1, 25. 1Ὰ- 

Διαπέμπεινς Πα ΠοΙΟΚ ταϊτογε οἶγοδ, ἴῃ 
ἀϊνοτγία ἸΟΘαΣ Το», 3: ΠΡ ΤῚΣ εν! 

5» 31. 
Αιαπηδᾷν, {τὰ ΠΕ] Ἶτε ἵν) 4, 8. 
Διαπονεῖσθαι ταῖς πορείαις, {{Ἰ᾿Π ΓΙ Ὁ 5 
ΔοΙε Πα 15 Ἔχ δυοασὶ νΐ, 1... 2 ἦ- 

Διαπράτσειν, ΕἸΠΠΟΟΣΟῚ, , ἐπ. ὅ; 
19. τί τινὶ; αἰϊσα)ὰς σα αΐατῃ ἜΗΝ 
ΔΓΕ ΨΙ, 3, 20. Διαπράταεσαλαι, 
Ρετῆσετα ἱ, 4, 1: ἵν, 5, 33: ΥἹ]], 
29, Ἰπῃρεῖγατγο ΔΙ ΣΎ ΊΩΣ τὴν υἱῖς 
4. ον ι, κ., 45. ἄγαϑὰ, ἤθη 
ΘΝ ΟΣ Αι 155 ὃ, 

Διασυκτεύειν, Ἰαξίατί οὐπὶ αἰΐηαο ν]], 
5» 53: 

Διωσκηνοῦν, Ε ἴα οτηδοιΐο αἰϊοεξάστα 
111..τΆὸ 38. πρΐ- 

Διασκώστεται οὕπω ταῦσα, Πυ]αίπιοαϊ 
7οοἱ α]{γ0 οττο Ρτοίεγα πο ν"]], 4, 
25: 

Διασπᾷν, ἀϊνεῖ]ετα, Ὧ[ε αἰυονίϊο νὶ, τ, 
φαλ. ἀρίπθη αταθ γε δάεο 

αΓ ρίατα ἰπ46 εβϊοϊαπίιγ ἀρπϊηᾷ 
ὙΕΠ0 δ, 16. νόμους, ἰερβ οἰν!τατὶ5 
Τείοϊ ποτα εἴ γὸ8 ἤονᾶ5 ΠΊΟΪΙΓΙ ἐῤέά. 
ξ, 265. 

Διασώξειν, ΠΟ ογν τα ρατία ΠΕ 8 Πλ [5 
ὙΠ, 1, 32. Ἰθινθῖδ, πη ΟΟΠΠ1- 
ΤΏΕΙΘ 1, ὅό, τος. Διασώζεσθαι, ΠῸΪ 
δγναγε. τοιηεγα, ΠΟ πορ]ρετα 
Ν1, 8. 16. 

Διασαγεύειν, Δατη!ηἰᾶἄταγε, 
ΝΠ. 15.9.33, 

Διατάττειν ἐπιστάτας, ΘΟ ἰΐαετα ρτθ- 
ἴδδίοϑ 11. 2. 1. 

Διατείνεσϑαι. διατεινάμενος βάλλει, ἢ8- 
ἤστα αἰταα]ιιό τα πα σοηϊοταιεῃ5 
ἔτι ἴ, 45. 8. ἢς εἰ διατείνεσθαι τὰ 
σολτὰ ἵ, 4, 23. διατεινάμενος, σοη- 
ἴεηῖο ουτία, οπληὶ σοηςθητοη6 ἱν, 
ἂν 

Διατελῶ δικάξων, ἴῃ 10τ6 ἀϊουπάο 
αἀϊθηλ σοηΐαηιο ἰ. 2, 6. 

Διωτιϑένωι σινὰ οὕσω, αἰϊαιεπῃ τὰ Ρἃ- 
τατε, [τἀ] 6 Πὶ Ἁ]1] 16 ΠῚ ἐβίοεγε ν, 5, 
29. οἵ. 111,3, 53. τὸ χωρίον, τα5 Οἃ- 
ΠΕ] οοπηροηογα ν. 3», 21. Διατί- 
τ θυ σι» ΤῈ ὉΠ Υ, 2, 7. αν ΘΓ 
ἵν, Ὁ, 12, 

Γῆ, Τὴ περὶ σὴν Θήραν, νοηδίοηὶ 

ἱγηπιογατὶ ἵ, 29) 11. διωσρίβουσι μελε- 
τῶσα,, ἴῃ εχεγοεηάο πιοιδηῖςαγ ἱ, 2» 
12. Διατριβὴ ἔστω, ἀμφὶ σπαῦτα, 
ἀἰατατηΐοτα ορὰβ ἴοτο τορογο δά 

ΟΥΑΙ ᾶΓδ 

1114 ρετβοϊεπάα νῖ, 1, 23. 
Διωφέρειν τινὸς, ΔῸ ἃ]. ἀϊβεττγε νἱ}ν 2;: 

21. τινός τινι, ῬτΓοοίϊαγε 8] 1οὰΪ γα ὙἹ}]ν 
2») 7. ἕν τινι, ἸΏ τὰ Ἔχε ετδ νἱ 51, 
39. φρονήσει, Ῥιαδεηεῖα ἜΧΟΘΟΙΪΈτα 
11,3. 5 πύλας εἴ; τι ΔἸ ῖσα! ργοῆαγα 
ΤῈ ἵν, 3, ἃς εἰσ πὸ ἄρχον, ΣΟΙ ΕΟ 
ἀτῖα ἱπηροταηάϊ 1, 1, 6. Διαφέρε- 
σϑαι ποσοῦτόν τινι, αἸΠξητιγε παέὶε- 
5 Ὁ δ'ίᾳαο νἱ», 1» 9. 

Διαφερόντως, εἸεραητία5 ν᾽], 2», 5- 
Διαφεύγειν, ἀἰϊαὈϊ, ἀε ωενίο νἱῖ, δὲ 

Ὁ ΖΩ 
Διαφϑείρειν, ἀΠδηίατε, αδ δοϊ μεῖς, 5, 4.» 

7. διεφϑάρϑαι ταῖς γνώμαις, πεΟ 8η1- 
τὴ ἶβ πεὺ σΟπἢ] 115 ἈΠῚΡ]} 15 ΠὈΪ οοη- 
ἩαγΘ ὑν ΡΒ, 

Διαφυλάττειν, σοηβαπίεγ εἴ αἰΠρεητετ 
{ἐγνᾶτε ἵν. 1, 15. ν}» 3: ΤῈ 

Διαχιάσασαγαι, ἰ. 6: διωχωρῆσαι Υἱΐγ 1» 
τὲ 

Διαχειρίζεσθϑαι, ἘΠ Ἐ Ἡλ δ. ἵν ἢν 2Ε- 
Διο χρήσδαι, ΟΥΩΏΪΏΟ α{ὶ 1, δ.» 12- 
ΕΣ «ἱά, “0 ΜΕ... ῈῈ 

Διδασκαλεῖον, (ΠΏ ο]4, Ἰυἀα5 ᾿,) 2» 15. 
Αι δασκαλία, αἰ(ςἸρ! 1 ηᾶ νἱ}], 79 24. 
Διδάσπκειν, ἀοςσεῖε, διραπηοητ5 οἤεη- 

ἄετα εἰ ρεγί δάθγα 11,1. 8. ρῥτεοῖ- 
Ρέτγε, Ὧδε ἰεγιίδωμς ἱ, 6,.20ο. «πὶ; σαὰ- 
ἴατη ἀοοοτα ἢ. ε. ἀοίοστε δὰ ραῖτο- 
ΠΌΤ νἱϊ, 3, 2ο. Διδάσκεσθαι, ἢ- 
Τὰ πὰ τα ἀϊθπά πὶ τλᾶρη το ἰγαάογα 
1. 6, 2. ῥᾳᾷοωε ἀϊίσοτα νἱ]ῖ, 8,» 14... 

Διδόνα, βουλεύσασϑαι, ἴασετε ροτείξα- 
τε πὶ ἀοἸ θετα πὶ 11,2) 2, 13. δός μοι 
ἄρξαι αὐτοῦ, σοησοάς τη] ἱτηρε- 
ΤᾺ ἴῃ ᾿Ἐὰ πῇ ἱ,. 37 11. ἑαυσοὺς, (Σ 
ἰτάάογα αἰτοῦὶ ν9 1. 27. εἰς τὰς Ψυ- 
χὰς τοῖς ἀνϑιρώσοις, ᾿πάξγε ἴῃ ἢο- 

ταϊ τ ἀΠίπη05 ΥἱΪ], 29) 20. δός μοι 
νικῆσαι ν 7). 1520. ἢν ὁ Θεὸς εὖ διδῷ 1], 

Τ 3. 
Διείρε ν, Ἰῃίετετγα, ψ2α]. πὶ Ψ Ἐν. 3, ΤΟ. 
Διελαύνειν πολλὴν ὁδὸν, τη Πα ΡᾶΓ- 

το ΠῚ ἀρ 1] ρεγαϑγᾶτο, ὧς ἐφμτ όμς ὁχ- 
σμγγέμεὐμς ἵν, 4. 4. 

Διερευνητὴςγ ἘΧΡΙΟΓΑΙΟΓ Κγ, 4, 4: νἷ, 
3»), 2. 

Διέρχεσϑαι" διελϑὼν σὴν παιδείαν ταυ- 
σὴν, ΠῸ]05 ἰηΠπιϊαςτοη 5 σαγίω ἃ0- 
Ἰατο ῖς Ὁ, Ἢ 

Διημερφεύειν, τοῖα τη ἀΐεπι {τὰ πῇ ετα νἱὶ, 
85, 53. τεηρὰ5 οὔ σοΟΠἰΓηεγ 
Υἱ], 4, 86. 

Δικάξειν, 108 ΟἸΘΟΙΕ). 2. 71 1,.3:.0τ6. 

17. Δικάζεσϑαι, Ἰαάϊοϊο οατὰ δ] 1- 
400 οοητεηάεστε ἱ,, 2, 7. 

οΔίκαισςς Ἰερὶθας σοηνεη 6 ἢ 5 ἵν» 3» 17. 
σὰ δίκαιο, γ.τὰ, ἱπβιζαία ἱ, 3, 18. 
δίκαιος εἶ ἀντιχαρίζεσθαι, ἱἹά!. π. ὃν 

᾽ 2 

1), 20. δίκαιος εἰμὶ λέγειν, Ῥὰτ οἵξ 
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τῇς ἀἴδεγε Ὑ]}}, 6. 22. Δίκοιος, (ΕῈ 
ἄρτο αἱ ἐπηθη αυοά δοςερὶϊ τε άϊτ 
ΜΝ ϊῖ, 3). 38. δίκαιον ὥρμα ἰϊ, 2, 26. 
Ποῖ. 

Δίκη, αἰ ςεριδτῖο δ. ἸΏγΟ νὰ; 2} 27. 
δίκην διδόναι ὑστό τινος, ἜΣ ΜΡΡΑ ἄατα 
αἰϊουΐ, ρῥἱεξεϊ αὖ 8] ᾿ρτ ει: 
ΕἸ, 1, 22. δικ. διὸ. ὑπὸ τῶν ἀναγ- 

καίων, Φἱά. τ. ν]],) 5» 40. 
Αἰιορίζειν, ἀἰβίηραετε, ἄπο ἃ ἴε αἰ σεῖ- 

ΠΕΓΕ ἱ, δ, 31. 8 συΐᾳας ῥτορτὶα 
τ αδγα ἵν, 5, 39. 

Δίπηχυς, ἀᾳο οσυθίτοβ Ἰοηρὰβ νὶ, 1» 
30. 

Διπλάσιος, ἀὰρΡ]5 ἰἰϊν.19. 34. 35: ἸΥ͂» 

2; 37. 
Διφρεία, ταῖϊο Ἰαπεεηάϊ! σατγὰβ ὈΕ]]Π1οὶ 

νἱ,» 1, ὥς δ.» 8:8. 
Δίφρος, 1ε]]Ἰὰ Δατίροο νἱ, 1,29. ὡρμά- 

σὸς, [ΟἰἸϊὰ συ ΓᾺ]}}5 ν], 4» 9. 

Δίχα «τοῦ ὑμετ. πλήϑους ἐστρατευσάμε- 
4, [ε)απέϊιι ἃ νεῖ τῖβ σορῚα ὈΕ] τὰ 
Βεπίγηιβ νἱ, τ, 8. δίχα γίγνεσθαι 
σοῦ σώματος, [Ερᾶτατὶ ἃ Πσοτγροτγό, 
ενδάεδγε δχ σοῦροῦα ν᾽]. 7, 20. 

Διχάξεσθαι, εταῖ, ἈὉΪ ἄπο δια χάζε- 
σϑ ας νῈ,. Ἀν.) 1: 

Δειψῆν, δειγα 1, 3» 11. νεῃειπρεηῖογ 

ΘΌΡΟΓΘ ν. 19 ἃ. 
Δίψος, σὸ, ἢ1|5 111, 1.) 6. 1101. 36. 
Διωϑεῖσθαι σὸν ὄχλον, ἰὈΓΤΏΤΊΟνΟΓΕ 

τα εἰς ἀ! ΠΘ ΠῚ ν]ὶ, 39 39. 
Διώκειν, ἸῃΓΕ4αΪ, ΝΘ ΠΤ ἔεγαβ ἷ9 4.» 14. 

Γαρίεηζετη ᾿πίεαυὶ 111, 2. 10. ἡδονὴν, 
νο]αρίαίες. Ρετγίεαϊ, ἀ. ς. αῇἤξααι 
Πυάετγα 'ν, 1,15. τὰ καλὰ τεῦ Πο- 
πείτϊ5 Πυάεγε νἱϊ, 1,39. 

Διμωαὶ, Δ ΠΟΙ} ]δῈ ν, 1, 6. ροοίϊομηι σοῦ, 
Δρκεῖν, Ῥαξᾶγε, δϑηΐθιθ ἰ; 1.,,.6 : ἱν 6, 

ον δ τ 4. αὐ. 1}. 1.25; 
ἔπ ἐν ρους ..2,.5.:: νὼ}.8,130. ν, 
ἀἐονδ αν νὰ ἘΠ δῶ. δ πτον Νν τἂς..31: 
]}, 250 10. Εἴος Δόχεῖ μμόϊ,, σεηΐθο, 

Κι ἡδεισερέτζο νας κα ἃν ν» 29:30: 
ΝΠ, 6, 4. Δοκῶ μοι, νἱάξου ζῃ ἢ], 
ΔΙ γον δϑυίδο ἰς ὁ, 20 : 11. 1. 
5,8 νον ϑοθονρῦ με, νὮ, 2.5.8. ὡς 
ἐμοὶ δοκῶ εταῖ ν, 4.37. ποῖ. Δοζεῖν, 
Εχιπιταδτὶ, ἐΐ δοκοῦντες σοφῴτατοι, 
ὨοταϊπΠπΠῈ ΟΡΙ ΠΙΟηΕ (ἀρ η τ] Π1] 1, 
6, 45. {πέεγαιεηι γ0Υ 96 “Π1ΠΙΘΟΥ ΜΙ 
γεάμμπάαί; μὶ δοκῶν εἶνα, ῥ)όο ὧν ν, 2, 
1. [06 ἀδργρίς γηαρη ἐγ αΐμ μη. ἀμ 
2 εὀὶς (Πρ ς μ δεδογρεένον ἐσπὶ, νὶ- 
(πὶ εἴ, ἀεοτοῖαμι εἰξ νὶ, 2, 9. ἐδ:- 
δοκαο, ἀξοτεία πη γαῖ νἱΐ, 5, 35. 
ἔδοξε, νιΐατπι εἴ, ἀεοτείαπλ. ν]]], 
τ δ, 

Αοκιμάζειν, ῬΤΟΌΔΓΕ ἱ, 5, 7. ἀϊ!σηϊα- 
ἄετῃ δ] Ἰου)} 5 Τρεέϊατε εἴ σοσηοΐοσεγα 

νΠ}, 430. 

Δοκίμως ἀγαϑὸν γίγνεσθαι, ΟὈ] 5 νίτ- 
τὰ5 ρτοθδίοτ σείετίὶβ 1, 6, 7. 

Δολερὸς, [τα Δ ]Θ πιὰ 1, 6, 27. 
Δόλωσις, ἴτα 5 ἱ. 6, 28. 
Δόξα, ορίηϊο νῖ» 1, 38. δόξαν λαμβά- 

γειν, ΘΕ] τ τῖϑ τα. ΠΟΤ Ϊἷ5. Δα Ἰρ τοὶ 
1, ὅ, 22. παρέχεσθαι περὶ αὑτοῦ, 

Ορ᾿πϊομθ 46 [6 δχοίζαγο, ἐβοετα 
αὐ Πουηΐπαβ. Ἰυἀίσεηι ἐῤίά. δόξαν 
φγλήϑους παρέχειν, ΟΡ ΠΙΟΠπΕ ΠῚ τηᾺ}- 
τα] 15 Ἐχοιίατ, Τρεοίο πη ΡΥ θοΓα 
ΠΟ5 εξ χη] τοβ νἱ, 3. 30. 

Δοξάζειν, ῥτοράϊοατε, ἰαπάᾶτε ν, δ, 
46. 

Δορκὰς, σΑρτΘὰ ἷ, 4. 7: ἱἰ» 4» 20. 
Δόρυ, ρεμίοα, οοῃταβ νἱϊ, 19 4. 
Δορυάλωτος, ἀε μγὸξ νὶ ΔΥΓΩΠΟΓᾺΠῚ σᾶρ- 
αν: πρνϑῶς 

Δορυφορεῖν ἡμῖν αὐποῖς, ποίπγεϊ ἱρίος 
τατατὶ Υἱΐ, 5. 84. 

Δορυφορία, {Ατ6 }} τ πὰ 11, 2. 10. 
Δορυφόροι, [τε  Πλτε5. Ὠϑῆατὶ ν]]}, 3, 6. 

Ἴ 4: σῆς σωτηρίας, (θ᾽ 65 ποῆταὲ 

[αϊαιὶ5, ἀ. εν δὰ μο5 ζαϊᾶπάος νἱ!, 
5, 84. 

Δοτῆρες δαπανημάτων, ααἱ οατδηϊ [ἀΠ|- 
[5 τερίοϑ ν} 7. 1,9. 

Δουλικὲς, [ετν}}}5) ἔεγνο ἀϊ ρα 5 νἱϊ, 4» 
αἷς: 

Ασῦλω, τη ρΡόγῖο {7 6. Ἐ] ν], 4. 78. 
Δουλοῦν, (Ὁ ὈίσΘτα ἷ, 6, 28. ἴῃ {εἰνὶ- 

ταῖετη γούϊξαγα 11, 1911. 
Δρᾷν, ΡᾶτΓΑΓΘ 111, 39 653. 
Δριμὺς, ΔΟΥΪ5, εἷδ {αῤογε νὶ, 2, 31. 
Δρόμος, [ρατία τα ΟΟΓΓΙΟῸ]1 νΠ]], 3, 28. 
Δρύστεσθαι, ο5 τῇ ἀἰ]αηίαγα, ἀε 

ἐμρεη άδαδεϊλι, Τό. 4.3. 11.) .2: ὅγε 
Δῦναι κατὰ τῆς γῆς» (αὉ τετζᾶάτη σοη- 

δἰ ποτ ν 5» 0, 

Δύναμαι, ΡΥὸὼ βούλομαι 111, 259. 25. ΟΕ, 

γαϊοκεηδὶν 84 Ν. Τ, Ρ. 397. 
Δύναμις, ΟΡ» ΟΣΘγοῖ 9 11.19 4: Ἷ, 

4. τ ἰυληδ, λο ἜΘ λα θα ἔχειν, 
ἐχϑγρίταὶ ργϑρεῖϊε 1, 6, το. ὁπόση 
ἐστὶ δύναμις, ααδηταπὶ Ροίε5 1, ὅ, 

35. 
Δυνάστης ἐν πόλει, 64] ΡῥτΙποϊρδία πῃ 

οὈτίηει ἴῃ αἰνιτἀΐ6 111,1. 16. Θαὶϊὶ 
᾿πὴρειϊατλ Οἰνιτα 15 τἴδηεῖ ἵν, 4» 
40. , 

Δυνασοὶ, το υΐεῖ, 4] σογροτὶβ ν] τ θυ 5 
ναϊοοῖ 1Ϊ).3,) 6. ρτοόσετεβ, ἀγπαίξι, 
4.1 ορίὈαπ5 να]επηῖ ν, 4» 1- 

Αύσβατα, ἀενία, ἰοοα ρΡεηείγαϊα ἀ1Ἀ}- 
ΟἸΠᾺ 11, 4.5. 27- 

Δυσϑεσούμενος ᾿ϊγ) 2», 5. ὨΟΐ. 
Δύφϑυμος, «ὠς σιρόσωσον. 
Δυσκατάστατον, 1ἱπίογργεῖ6 ῆοτο, ηααοὰ 

ἀϊβησαϊτεῦ ΠΗ͂Ι, Οα}88 τοὶ ἀΔ πη ΠῚ 
ποῇ ἔδλοι!]ε σᾶνετγὶ Ροιεῖ ν» 3,43: 

Δύσκολος, πιοΙοΐαβ 11) 2) 2. ὃ. 

Β3 
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Δυσμενὴς, τηλ]ενοΐα 8, οῤῥ. εὔνους Ψ]]], 
πε δὺ 

Δυσοίκητος, ἱπ ὨΔΌΪΓΑΡ1}15 1,6. 2τ- 

Δυσόρατα δίκτυα, τεῖϊα νἱίατα ἔαρίεη- 
τὰ 1, 6, 40. 

Δυσῷορεῖν, {ποτηδο 81); 
ΟΟΙΊΓΏΟΨΕΤΙ 1, 25 8. 

Δύσφορον, 5τᾶνε εἰ τηοϊεῆιπι 1, ό, 
1). 

Δυσχερῆ, ταξ τπογοίρ νοὶ ρεγι συ] οΐρ 
1; 45 7. 

Δύσχρησσος, αὰ αἰάτη ἱπερίαβ [1], 3, 
56. 

Δυσχωρίαι, Ἰοσα ἱπηροάϊία, ἰπίαᾳυα 1, 
5 ἐπ 2 Ε: 

Δωδεκάδαρχος, Ρτεοίοξτα5 ἀποάεξπυτη 
Τα τὰ Πι115» ἡ... 4..:111...2, τὰς 

Δωρεῖσθαι, ἸαΑΙΡ ΤΙ, ἀοπᾶτγα ἰϊ, 1, 17: 
δ 

νεπει δ ηῖεσ 

Ἑ, 

᾿Εᾶν, φάτοοτγθ, οῤῥ. ἀδικεῖν ν, 4, 24. 
Ἔδάν σε---ἰών σε, ἢνε---ῆνε ἵν, 3, 22. 

64. ἤν τε-τ--ῆν σε 111, 3,17. 
“Ἔβδοριον, πὸ, [Ερτὶ πη τὰ 111, 7» 1- 
᾿Εγγφράφειν, ᾿πίοτ ΌΘγα, ἰη!ου]ρετῦςε 11], 
4,89 52. ἐδὰ 

Ἐγγυητῆς, Τροπίοτ, αἱ ἴῃ τα ρβεοὰ- 
Ὠϊάτα ῥτογαϊτῖς φαρά αἰτοῦ βΙρα]ὰ- 
ἘΠῚ]; 25 2Ὁ. 

᾿Εγγὺς, ἴπ νἱοἰηἷα, σὰ ἐγγὺς φῦλα, ἢ-- 
ΙΓ ΠῚ ΠαΙΙΘΠ65 ἷ,) 5» 2. αἱ ἐγγὺς 
οἰκήσεις, νἱοὶηα ἀοιπ οἰ ἃ 111, 2» 10. 

᾿Εγγύτατα, ρτοχίτηξ ἵν, τ. 3. ὁ ἐγγύ- 
σάτα ἡμῶν ((ϊἰ. κατακείμενος, 4] 
ΠΟΌΪ5. ῬΓΟΧΊΠΥῸ5 ἀσοατη δῖ ἴϊ, 2, 
5. τῶν φίλων ἵν, 55 28. τῶν σπολε- 
μίων νὶ, 1. 17- 

᾿Εγγυτάτω ἕπεσθαι, Ῥτοχίτης, πε ἰη- 
τεγν δ }1ο, [481 (τ Μς 

᾿Ἔγκαλεῖν σαῖς τύχαις, ἀ6 ἰπ]ατὶα ἴοτ- 
ἴὰαπδϑο αὐπεγὶ Ψ]], 2» 22. 

᾿Εγκαλύπστεσθαι, ἴὰ οὈνοίνεγα νυ], 7, 
26. 

᾿Εγκέλευστοι, Ἰ.ΠῚ ν, 5. 39. 
᾿Ἔγκλημα, δοοαίατιο, σα] ἔοτεηῆς 

ἴ, Δ») 8. Ὁ. 
᾿Εγκλίνειν σινὰ 111,.3) ὅδ. ὩΟΐ, 

᾿Εγκράτεια, Θοπτϊ δ ητῖα ἱ, 5.5.9: Ὑ]Π1]ν 
1, 32. το]εγδητα, ηαφ Τί πεῖ εὰ 
4υδο (εηἤρὰ58 ΤᾺὩτ ᾿πσταῖα νὴ], 1, 
38. 

᾿Ἐγκρατὴς γασπρὸὺς, τετη ρογᾶ 5 1π γνἱ- 

ἔϊα 1, 2, 8. τῆς ἡδονῆς, αἱ τηοάϊοα 
αὐτὶ τὰγ το 5 ΣΟ Πα 15 ἵν, 1, 14. 

᾿Εγκωμιάξειν, ἰἸλυάδτα ν; 3) 3. 
᾿Εγχέειν, ἰηξαπάετα αἰϊὶς ἱ, 3,).9. ἐγ- 

χέεσθαι, Μόϊ, τῤϊἸά, 
Ἔγχειφ: ζειν ὃ ἑαυτὸν, ἴᾳ τταάετα Δἰζοτλας 

δαει 9. ὃ: 

ἼἜἜδαφος τοῦ σοταμοῦ, σαάατη Πατηϊηΐθ 
1». 53.» 15. 

“Ἕδρα, 1[ε11ἃ νἱ, 3» 15. ἰοούϑ {εἀεπάϊ 
Ποποι βοξηζίοσ Ψ}Πν 1»). 39: 4» 5.3 
6. αἰ 

᾿Εϑέλειν, ἴΟ]ετα {ν ραταῖατη οῈ ψΊ1]}, 2, 
[2. δυπίηντε; ΡΌΠ δ᾽ ἈΠ» 1..22. 
Αὐάετε, τὰ δηϊπηατῃ ἱπάθσογδ, αἱ 
ν, 1, τό. δου Δ ἀάῦ. ΠΒΕΏΤΟΙ, 
Ριοτηίς, γεαάάὶ ῥοΐομὲ: μὲ ἤϑελον ὕσα- 
πούειν, διὰ ᾿νε ρατεῦδηῖ ἷ, 1» 3. 
ἐθέλειν ἰέναι αὐποῖς ἀντωγωνιουμοένους, 
ΔἸάοτες. εἴ ρτοτηΐος εξ δά σετίαᾶ- 
τη ῃ σατὴ ᾿ρῇῆ5 ᾿πεαηάῃτσῃ 1, 6, 8. 

᾿ΕΘϑελόπονος, 1«. χά. φιλόπονος, ἸΔοτὶΟ- 
ἴα5, δὰ Ἰαῦοτεβ ἱπιρίεσ 1171») 22. 

᾿Εϑελούσιον, 14. φά. ἑκούσιον, ἢ ΌΕΥΙ ΠῚ, 
'ἴπ Πουλῖη 8. ΔΓΌΙΓΟ ροἢίαπῃ ν᾽. 1) 
9. υἱττο, ΠΠ6 ΤΟΥ ΟΠ 6 ν]ν, 37.3.5. 

᾿Ἐϑίζειν, αἰπείδοογα, Ὁ. τηῆπ. ', 2, τὸ: 
τ, 3; 3: νὴ; Ὁ, 26: ἜΞ,δεσϑι 
4.9, αἰίσεγε ἘΧΟγΘΈ 00 ἰ» 3» 22- ἐϑ.- 
σϑένσες σὺν ποιούτῳ ἔϑει, Π15 πιοτὶ- 
Ῥὺς ῥγεβα πὶ, Ἔχοαμῖὶ Ϊ, 6, 33. 

Ἔϑνος, δεῆ8, Ὡδῖϊο ἱν» 32» 11, 2» 
25. ἔϑνη κατεσαραμ μένα, ὨδῖΙΟΙ 65 
ΕΟ Τὰ θα ξῦϑο νι}, 6, 1. 

Ἔϑηος, σοη!εῖαάο, αἱὰ5 ἰ,) 6, το. 
Εἰ τῇ ἢ, ο. πᾶς ζἰ- 11) 1,30: ἯΪ, 3. 

521 Ρ, 2, 23. ὁ. ΟΡΙ. τ, τ ΤΉ, 
3»49. 2) 7ο δαεῖν, 8.5.3: ἱν, Δ. 

20: Ψ, 5», 12: νἷ, 3, 21: νϊ, 5; 
14. 3) 210 διότι, φηῖα ἾΝ δ. 7: 
δ, 20. 21. 2) 70 ή, τὰν ΜΥΤΜΤΗΙ ̓  
ἰοῦ 1.9 1: ΒΌ 
3», 22. εἰ. 5) Εἰ---εῖτε μὰν ὍΝ ἂ- 
ἴγαγη- σης πε ἴΪε 1 ̓ γ. εἰτ-π-εἴσε ο- 71. 
ν 2» Ὅ7. εἴτε---εἴσε, υἰτὰ ΠῚ--Δἢ 

1}1, 2» 13: Υἷγ 1, 4. εἴσε καὶ---οεῖσε 
καὶ, νε-ῆγειν, 4.0.5): νἱῖ». 2, 
29: Ὑ]]},..3, ἅφ.. 6) 2 ἀρ» “αἰϊΞ 
πᾶπῃ γἱς 1,28. τὴς τς 172. Το 7) 
Εἴπερ, ἃ ᾳυἰάεξπῃ ν, 3» 11. 8) Εἰ 
μὴ ο. Ἰηπά. ῥγαῦ, νὶ, 3,.35..Ὁ. ἱπάϊε. 
εν 1,0 δι λα Υ αἰθν ΠΠ Ἢ7 9). 
20 :. (δ... ὃν 47 5. 2.0 ΕΠ 2 ν--- 
ἀλλὰ, ἢ ὨρῊ --τοογία ν, 5,9 33. σί δὲ, 
εἰ μὴ ΕἸ] ρτῖςε, οἹα.. 71. 1,4.) 13. εἰ δὲ 
(ἢν, ἤη τηϊη8, ῥῆεεο. εἴππεψε 1, ὅ, 
26. " 

Εἶδος 1) ἔογπηᾶ οοιροσὶς ἵ» 29 1. 2) 
᾿Οδηυ8, εἶδος εὐδοκιμοῦν, ῬΈΠ5, 4. 
εἰδονμτη, Οὐτοία δἰ (οἰτα εἰαθοτα- 
τατῃ, απο Ρῥτοδείυγ γι], 29) 6. 

Εἶεν, Γοτπη α]ὰ τγαηί δα ητὶ5 ἴῃ ρος 
α( αἰνὰ ἰ, 19.13.35: ἵν) 3, ὃ. 

Εἰκάξειν, σοη]ίοΕτα, οβῥ. εἰδέναι, ἷ δ. 
44. ἰκάζεσθαί σι, ἱταϊίατὶ 11, 3, 
19. 

Εἴκειν ζημίαις, ρα ηἷὶς ἴε σοπηπιονετὶ 
ΠΩ. δ) αἱ: 
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διχῆ, ἰδυησγα ν, 19) 22: ῥγονπῖίομε, 7101 
ἠαῤιία γαΐοηε ῥθν οΉ ΥΩ ἰἰ, 2, 22. 
οΡῥ. σαφέστατα, ἀ. ε. ἴῃς σοη]εέϊα- 
τὰ εἰ ἰενὶ Γα(ρ!οἴοπε τ ἐν 2. 

Ἑϊἰκός" ὥσπερ ἔ, ὡς εἰκὸς, αἱ ΡΓ εἴ τ, 

ΘΝ δ. ν, Ὲ 2 Ξ ἵν 2, 
27. εἴο. ἢ εἰκὸς, αὐ ρᾶγ ἔταὶ, ρτὸ 
ἀϊξηϊίαϊα νἱΐ, 3, 17. ὥσπερ εἰκὸς, αἵ 
ΨΘΓΟΒΉ 6 ἘΠ 1ϊ, .2; 6: νὴ 7. 1. 
ὈΠῚ το 5 τᾶξ ἰἴ, 1.01. Ζι υὐ Πετὶ ἴος 
Ἶδὶ 1ἴ;.3;) 28 : νὶ, 3.15. Εἰκὸς, ῥβ65 
εἰ ἵν, 5,22. Οὐ τη ῥγαγιν, 3, 
30. 

Εἰκότως, ταρτῖϊο, ΠΟη δὺς τὰ 1, ὅ, 3. 
ἘΪλικρινὴς, ΠῸΠ σοπία! 5 οἴ τΙΧ 5, 

[εἀ {εραγδεῖτι ἀπ ροῆταβ, αὐ ἔλοΙ]ς 
Ροίῆε ἃῸ 8115 ἀϊρβποίοὶ ὙἹ]], δν 14. 

Ἐΐναι ἐν ποῖς μεγίστοις, πᾶ Σ᾿ ΠῚΪ εἢξς 
ΓΛοΟπλδ τὶ ΨΗΠΦ 1, 11. σύν σινι, ἴτε 
Ὁ Δ]|40, Ορεῖι ἔδγγα 11, 2, 22: 
ν) 3» 30. οὐδὲν, ΠᾺΠΠ1ὰ95 εἰ τηο- 
τηδη εν 1.125. 8: σαὶ, Ἰίσεῖ, δοτί 
Ῥοίε 1, 6, 37. ᾿ἰσεῖ, [Δ ο.} 15 εἰ 1, 
6, ττ. Οὐμηι αν. ἐρυτέ ῥεγρλγα 
φοτδὲ βαλε ς εἰσὶν ἀντιπ παραπωλοῦντες 
2γο ἀντιπαρακαλοῦσι ἀϊ 5.2. 24...ὅ0δἷ» δ᾽ 
ἦν ὁ ἔχων, ααἷ8 νετο ὨδΌεθδτ ὃ νἱϊ, 
23 ϑυ 

ἘΪπεῖν, Ἰα γα 1, 4, 21 : [{ἰφ 3) 40. 
Ἐϊογειν, ῬτοΒίθετα ῦ0π. κωλύειν 1ϊ, 3, 

10. 
Ἑρημένα, Πεὶροπάϊα πὶ ργογ Π τη 1, ὅ, 

1. 
Ἐἰρήνη, ΡᾶΧ, Τεσατίξα5. 80 ἱπιρεῖὰ Βο- 
ἀπ νὶ, 1, 18. 

Εἱρκταὶ, [ερῖὰ ἴῃ φυϊθα8 θε!] 88 οοῃ- 
οἸαάαητατ 1]... 1, 19. 

Ἑἰς 1τὴ δά: εἰς σὸ αὐπσὸ χωρίον παρεῖναι, 

δάεῖε, δἀνεηῖτγε ἴῃ εὔπηάστῃ Ἰοσπῃ 
νἹ], ρῶς Ὧν ο΄. ὌΝ Σ ἣν εἰς σὸ μέσον, 
ἴῃ πε! πῈ Υἱΐ, 45 4. ἐ ς. μέσωπον 
στῆναι, ἴῃ τοῖα μι  χειοὴ Ἶ, ἢ) 2. 
2) [6 ἐογάρογο, δὰ, εἰς τρίτην, αὐ 
ἀϊξην ἐεγεϊα τη , 3») 27. εἰς τρίτην 
ἡμέραν παρεῖναι 111» Ι, ἽΕΙ εἰς πὐήδαη 

κοσπὸν ἔπος ΜΠ], 4) 27. εἰς σοῦτον σὸν 

χρόνον, εοάθηη τεΠΊΡΟΓΙΘ 1, 4» 16. 
οὖ» εἰς μακρὰν, Ὀτενΐ, Ρδ]Ὸ Ρροῖ ν᾽; 

45 21. εἰς τὴν σοῦ κωρσοῦ κομιδὴν, 

τετῆροτ 400 ἔγαξζαβ [απ οΟἸ]Π]Π]ρεη- 
αἱ ν, 4,25. 3) [)6 ῥογφοηῖς σμτη τὲς 
“εξε “ὦ ἔωῳ ΓΙ ψηῖς εδ, ῥγο πρὸσν 
ἐπὶ, μὲ εἰς Ἱτέρσας πορεύεσιλαι; ἱη τεῖ- 

τᾶτη Ῥεπάγατη ΔΌΪΓΕ Ὑη Ἐν ἴΖος 
εἰς σοὺς πολεμίους, αὰ Ὠοίξε5, ἢ. ἐ. 
'π ἴθσγαπὶ Ποία νἱ», 1, 45 : Υἱ» 
2) 2. 4). ὲ πιπεγο, 8, εἰς τοὺς 
“μυρίους, δὰ ἀξοεγὴ τα] }}ὰ νἱν 2, 7. 
εἰς τρὶς ΤΕΥ Υἱΐ» 1») 4- .5) ϑέγυ πη- 
γηϑγαϊ με αἱ γιδωΐἱς, εἰς ἕνα ἰέναι, 
Πδξαϊος ἀείποθρβ ριοσεάεσε 11, 3, 

ιν ἐς ἢ, το 26: ν, 3, 4τι εἶδ “δύ 
ἄγειν, Ὀϊπο5 ἀθσεῖα νἱϊ» 5, 17: ἴἰρ 
3: 21. εἰς σέτταρας, 4θάτεγ πὶ ἸἸ, 3» 
21. ὙΠ). 3» 9. 11. εἰς ἐκοιτον Τα Το 

σειν, ΑἸτίτὰα! πετα δοῖεὶ ἴασετα σθη- 
τε Οτα ΠῚ ΠοΟΓ Πα ΠῚ Νἱ, 3») 23. 
«άξιν {51}. ὃ ἑκάσπσην, ῬΤῸ Πη δ 15 θη - 
[ΓΒ ἵν, 5, 66. 6) ϑένυὶν 2εν1- 
λήναωβ, «ἀφνογδιονμη, εἰς καιρὸν ἥκεις, 
νεητϊ ἴῃ τεταροῦθ, {. ορροτίαης 
αδς ἰἰΠ, 1, 8. εἰς κάλλος ζῆν, νἱ- 
νεγα ἀέοοῖα, νἱίατη σεῦ ποπείξαπι 
ὙΠ, 1,33. εἰς δύναμιν, ῬΡτῸ νἱτθυ5» 
ααδηΐζατῃ ἤει ροΟΙΘΙ ἵν, 5. 52: ν» 
2.9 8. εἰς σὸ δυνατὸν, ΕΣ ΥΖΩΣ 7) 

Θιοά α(πεῖ, 6, εἰς χρήμωτα, 
ααοά αἰπεῖ δὰ ρεσαηΐδβ νὴ}, 8. ὅς 
εἷς γε τὸ ἴδιον, ρτὶνατῖίτη, ἴῃ τὰ ὉΠ18 
6885 δά τε [Ὁ] ΠῚ Ρετγεϊηοῖ λον 
8) Ψετγίαβ, εἰς σὸν οὐρανὸν νἱ, 1, 3: 
9) ϑεγυϊ ῥεγρλγα “αἰ υἱ, εἰς τὴν 
στρατιὼν καλὸν, ασποά ΘΧεσοῖταὶ Ροῖ- 

εξ εἶδ ογπαπηδηΐο 11, 39 6. 10) 
Αἀνετίας, εἰς πολερείους ϑέειν 1119). 29 
9. τ1) Λά, εἰς ἀργύριον λογίξεσθαιν 
δα δτρθηταπι τα ἰρὶ, 46 ἀτρεπίο 1Π- 
τΕ} ἰδ], {- ἐρΡατατῖ ἢΠ|,1, 33. 12) 
(πηι ρέῃ. εἰς διδασκάλου 5. οἰκίαν Ἰΐ, 

359: 
Εἷς μὲν, εἷς δὲ, αὐὰ5, ΔΙ[6Γ 1, 2, ἃ. 
Εἰσαγγέλλειν, σα δ τι ἀεΐοτγα δὰ πα 1- 
απ ΟἹ; 2; 20. 

Εἰνάχλεσθαῖς 1 Π]|ΪγῈ 1], 4, 4. 
Εἰσαῦϑις, ΡοΟΙΠδς ν|], 3, 8. 
Εἰσέρχεσθαι, δἀνεηΐτε ν, 3», 17. Πο- 
ΓΑ. ΔὈΪΓΕ ἵν 4, 13. [{πιτοπηϊτί, 
ΔαΠηΪΕΙ, ὧε ἑερατς, αἰ ὰ5 μοῖεδβ 
δἀεαπαϊ εἰ πηαπάδία Ἐχροποπαὶ ἀᾶ- 
ἴὰγ ἴἴ, 4, 7. Εἰς ποὺς πελείους, ἴπ' 

ΠΟΛ ΘΤΌΤη νἰγΟγα τη ΓΕΟΙΡῚ ΠΣ  π. 
Εἰσιέναι, ἰπρτοαὶ ἰῃ οδῆτα ἰν, 2,39. 

Τὰ εἰσιόνσω, οἰθὰ5 ροϊαΐααα ἴ, ὅ, 

17. 
Εἰσπομίξειν, ἀοτήησ πὶ ἔξιγα ἈΠ αἱ] 1, 4» 

9. 
Εἰοφέρειν χρήματα, σοηΐεττε ρεοιηϊαβ 

χΠ.» 21 ὁ. 5 Ὁ ἤρ ΘΣ 
Εἶτα, ἴἴὰἃ, ἤδῃο ΟὉ οαυ!απι ν, 4) 32. 
Εἴωϑα, σοῃίπεν!, ἐἰρηίσς ῥομίέμν 1ν 

ΤΕ: 
Ἔκ 1ὴ ἐδ ἐεῆρονε: ἐκ νυκτὸς, ἐκ νυ- 

καῶν, Ἰοξῖα, ἀε ποέϊθ 1, 4; 2 : νἱ, 
5, 12. Ἔκ πολλοῦ ͵8 τη ἀπά πηι» 
Ταῦο ἀπε 1, 6. 4τ|ν ΠΡ. ΤΥ ΕΣ 
3} παιδὸς, ἴ; παιδίου, ἥν 

βιλδον ἴπ4ε6 ἃ μῥγίπιὰ ῬαΘΙ 18, ἃ 
ῬύδτΟ 1...5..7. ν 2 τού ἀν Το 
Ἔκ σούτου, αι ἴδξϊο, τὰ πὶ, Ηΐπο ἱν 
3 1 ΖΞ ΠΣ ΣΥ Ἐ7,3 1 ἢ» 
τη πεῖ δ ἸΠσο ἘΠ ΡΟΥΘ 1». Ζν 8. 
Μευυϊ αῤοάο ν, 3, 15. ᾿Ἔκ συναλ- 

Β4 
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λαγῆςς Ῥᾷςε ἴ. τεσοποι]ατίοης ἔαξτα 
11,1, 40. ᾿Εκ τῶν πρόσϑεν δακρύων 
γελᾷν, ΡοΙξ ῥτίοτες Ἰδοτιτηᾶβ τἰάθτγο, 
40] δηῖδα ἰδοτίπιανοταξ, ππης τἰε- 
ΤΕ σορῖς 1. 4» 28. 2) 22ὲ ἴροο: ἐκ 
πολλοῦ προορᾶν, ρῥτορσαΐ, α ἰοπρίη- 
΄00, Ρτοίρίσεγε ν, 4, 40. ἐκ δεξιᾶς, 
ἃ ἀεχιγᾶ ν᾽], 5. 15. ἐκ πλαγίου, ἃ 
Ἰαΐογθ ἵν, 19 18. οἱ εξ ἐναντίας, Ὧἀ4- 
νεγῇ. ορροῆεϊ νῖϊ, 1. 20. 3) δὲ 
σαμία : ἐκ σούτων, Ὠϊβ ἀδ σαυτῇ 1, ὅ, 
33.:. λιν ἃ». .3 1 111». 25:9. ἐκ πούπον 
δὴ, ΟὟ Πδης οδυίάδπι ἰρίτατ ἷ, 6, το. 
ἐκ σοῦ ἡττᾶσθαι, φῬτορίεγεα ηυοά 
Ταρεγαῖαβ οταΐ 1, 4, 5. ὅπως ἔχει ἐκ 
σοῦ σραύματος, ηὰ0 ρϑέϊο [6 παδε- 
τεῖ εχ νυϊηεῖ ν, 4, το, 4) δ γο ἐν: 
φόνος ἐξ ἀμῷοτέρων ἦν, σφράθς ἱπ ὦ- 

τγιίαας Πεθαὶ [115 3, 6 5. ἐκ τοῦ ἕμεστρο- 
σεν στῆναι, ἴῃ ρματῖε δηϊδηίογε ἤᾶγα 
Δ] .2.5. 16... Ὁ) πα ώαδ, αἰ τς, βασι- 

λίως καϑεστηκώς ἐστιν, ἃ τέρε (οἱεὶ 
ΟΠ ταὶ ν111) 6, 9. τὰ ἐκ τῶν σολε- 

μείων, 486 βεγαπίαγ Ὁ ὨΟ Ια 5 1], 
3,48. 6) 10ὲ πιονηα: ἐκ τῶν ἔργων 
πρίνεσιγθαι, 6 ἕαξι]5 φΟἘἸ πχατὶ 1ἴ, 2.21. 
7) ϑεγυι ῥεγράγωβ, ἔς τοῦ ἐμφα- 
γοῦςγ ἂρετῖο Μάατῖε ἱ, 6, 41. ἐκ σοῦ 
Φανεροῦ, Ῥ]ατη, ἀρετῖς 1], 4, 17. ἐκ 
δυσελαίσσων, ἂχ ἰηϊροταῖο, ῥγθοίεσ 
ΟΡἰὨἸοΠοΙη νἱ, 1, 47. ἐκ τοῦ ἴσον ὁρ- 
μᾶσϑαι εἰς, δραϊς. σοπαϊτοπὶ θὰ 5 
ςοηϊεηάεγε δα 11, 3, 8. ἐκ παντὸς 
πρόσου, ηον 5 τηοάο νὶϊ, 5, 54. ἐκ 
χειρὸς, ΟΟΤΩΪΠῸΒ ἷ, 2»,.9 : ἵν. 3ν τό: 
ΑΥ τῶ» 9.3. ἰδ. 3», 2ἢ.πι 8); Ζαὐεζίλρε- 
ΤΗΤ 1η ὙΠαΙεγΙα ἐκ γα μιά πὲ: φοί- 
γεκὸς «'επτοιηῤένος, ἰΔὈτΙσαϊα 5 εχ πηᾶ- 

τεγῖα ρα] πηάτα τη νἱ], 5, 22. ΟΣ ᾽Εξ. 
᾿Εκασταχῆ, ἰεπιρεγ εἴ αδίᾳας νὶ, 2, 

ἘΣ 
Ἕκαστος αὐτῶν “ἱά ᾿ϊ,.3, 70, λμιπρὶ- 

Ζωγ (εὐ αρίνο ῥίμγ, ᾿ῖ, 4, 3. 
Ἑκατεράκις, (Θτηαὶ ἰϊοτατηαε ἰν, ὅ, 

4- (γη. δὶς, εἰ, 3 ἱπίεγργείαίμγ ΜῸν 
σλιῃς. 

᾿Εχάτερος, ἀϊετακιὸ ὶς 7)... » ἵϊ1. 351. 
280 Κν ἀν δ ἤν» σεεηδοι βίη. το 2. 
212. ἑκάτεροι, αἴτᾶηως ἰβξιϊο νἱΐ, 4» 
τς 

Ἑκατίρωθεν τοῦ ἄρματος, αὰἀ αἰτατα- 
4ὰς οαττὰβ ἰαῖα 5 Ψ ΕΠ 3.15. 

'Ἑκατόνταρχιος, ΘΕὨτΩΤΙΟ ἐφημηι Ψ, 3» 
ΤΑΤ 

᾿Εκασοσσὺς, σεῃτυτὶὰ νἱ, 3, 34. 
᾿Εκβοηϑεῖν, Ἔχούτγιοτα ὡς ορέπι ἴεγαϊ 

{15 ἷν 4, 1δ. 
"Ἔχγονοι, Ὠδροῖαβ ν, 3219. 

᾿Εχδέχεσθαι, [αὐίπεγε, ἐχοίρογε, ἱπὶ- 
Ῥεοῖα πὶ ἀἰ]σ}} 3 ν]], 1, 27. 

᾿Εκδιδόνα: ϑυγατίρα, Ὡαρτατη Ἰοοᾶτς 

ΒΠΙΔ ΠῚ ν}]], 4, 18. 
᾿Εκδῦναι, ΕΧύετῖε 1, 3») 1γ: ν, ιν Σν 
Ἐκκλίνειν, ἴεῦξα ἀδΓ8 ἰ, 4; 23. κατὰ ᾧ, 

ἄς νετίαπ5 [υρ]εηῖες οατγὰ5 ἀεβεέζετα 
ψηντὰς. 36: ἵ 

᾽Εκκόστειν τὰς ἀκροπόλεις, ἐχρυρῇδτγε,; 

εχίοϊμεγε, ἅτοθ5 νἱ» 2», 15. 
᾿Εκκρίνειν, Ιοσο τηονεγθ, οσεῖα ἐχοὶα- 

ἄεγα 9, 2, 14. ἐκχρίνεσθαι, ΤΕΟΘΤΏΣ 
τὶ ο ΖΟ: 

᾿Εκλείπειν, ἀεῆσετε νἱϊϊ, 7, 26. τὸ στρα“ 
φόσεδον, οαῆτὰ ἀείεγετε ἵν, 1, 8... 

᾿Εχμανϑάνειν, ἱπάαρατε, ὀχρίογασε ἷ; 
ό, 40. 

Ἐκμετρεῖσααις Θταδτἰτὶ νὶ, 4» 2. 
᾿Εκπεπσαμένως εὐφραίνεσθαι, εθξαίε 15- 

τατὶ νηΐ, 7, 7. 
᾿Εκπηδᾷν, ρτοῦ] τα ἱ, 4. 8. 
᾿Εκσίομιαι, ΕἸ Ό4Πὶ ἰ, 3», 9- 
᾿Εξέπλησε ἱππέας οὐ μεῖον ἢ πετράκις 

μυρίους Ννὶϊ, 4ν τό. 
ἜΕκσπλεω πάντα διασονεῖσαλαι, ΟΥ̓ ΪΆ 

οαπγαΪαῖε εἴ ἀΠΠρεηῖεγ ρεγῆρσετσε ἢ], 
1, 28. ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια, τερ 5 πε- 
ςεαατγιῖὶβ ἴατὶ5 εἴτε ᾿πγαξζατῃ 1, 6, 

᾿᾽ 7ὲ Θ. Εκσληροῦν, ἜΧΡίΕεΓΕ Υ, 3», 24: ν» 4» 
32. σὸ ἐλλεῖπον, (ἀρρίεγα συρὰ ἠε- 
εἴν. 5..39. ' 

᾿Εχπλήττειν, δηϊπηαπὶ Δ᾽] 5. ΡεΓ- 
σΕΙ]ογα ἷ, ό, 4ο. ᾿Εχπλήσσεσπαι, 
αἰτοηϊτατη βΒοτγὶ, ταὶ τηδρηϊτυάΐηςξ 
εἰ. ἰρἰεπάογε. Βεο 1 1}, 1.014. 
ἄγήοτα ΡΕΓΘΕΙΠΙ ἱ») 4.) 27. ΤΠ πιπηὰ τεὶ 
δατηϊτατίοηθ τΘΠογὶ νὶ, 3») 15. ὑσὸ 
σοῦ ἐππεσ λῆχϑαι, δχ δηΐϊτηϊ συπΣ- 
τηοϊΐϊοηα νεῃαιθητὶ ἴ1, 27). 5. ἔκστε- 
σ΄ληγμένος φόβος, τχεῖαβ ἸηΓΔΠῸ5 γ΄, 

25).33. 
᾿Εκσποδὼν εἶναί πιῶνος, νἱῖατε αἰϊαυϊά ν, 

4.5 34. ἔχειν ἑαυτὸν, 6 τηρήϊο [ε 10Ὁ- 
ἀσςοια νῖ, 19 37. γίγνεσθαι, ε πιε- 
ἀϊο ἀϊίσφάετε, ρυρηφ [6 [αδάμπσετε 
νἱ, 4» 15. σποιεσθλοι, ΤΕΠλογεγς 11], 
1, 3. ἡμῖν γεγένηται πὸ δόξαι, Ὦξος 
ΠοΙΠΙ Π Π2 ΟΡΙ πὸ ἃ ΠΟδ᾽5 οἵδ ἀπχοίᾷ 
ἷ; 3. 13. 

᾽Ἔχσονειν τὰ καλὰ, τεξὶε ἔαδἘ 18. Ορατα τὶ 
ἄλγε ἷ, 5», 7. τἀγαϑὰ, ἸαθοτάηᾷἋο 
Ὀοηβ δοφαίτγεγε ἰΐ, 3», 4. τὸ σῶμα, 
σοτρὰβ. ἰᾶροτίθα5. ἐχεγοεῖς οἱ ἔἢτ- 
τηυτῃ τοάάεγε 1... 3», 57. τὰ σῖτα, 
οἰθο5 ρᾶταγο, γγη. ἐξεργάζεσθμαι, νἹ}}, 
2. ΚΑ. τὰ εἰσιόντα, Ἰαοτάπαο Οἰδηος 
ἀϊξότγεῖς ἱ, 6, 17. ἐκπονείσθαι τὴν δίαι- 
σαν, {{. 4. 2, τό. ἐκπονεῖν τὴν ἐγπρά- 
ταν, {(ἰπάογε σοητπδητῖθ ν]]}ρ» 1 
37. πὰ πρὸς πὸν πόλεριον, ΤΕ 5 Ρεὶ- 
Ἰϊςῖβ ορεγαπὶ ἄγεν, 1. 29. τὰ σερὶ 
σοὺς ϑεοὺς, πυάδϊῆοίατη εἴἴϊε σα]τὰς ἀϊ- 
Υἱηὶ νἱ]1, 1,23. Υἱά, ἐσ σνεῦν, 
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ἘἘχσορίξειν σὰ χρήματα, ρεσαηϊατι 
οοηδοοτΊα ἰ}],) 1, 30. 

᾿Ἐχσώματα, φοουϊὰ νἱϊΐ, 3,33. 
᾿Εχσσρατεύεσθαι, πὶ ἀρτὸ πΠοδβίαμι Ὀεἷ- 

Ἰατῃ βέγεγε 111, 3, 16. 
᾿Ἐχστρατοπεδεύεσϑαι, οαῆτα τπονετὸ εἴ 
Δὲ πρεῖδγὶ νἱ, 3, 1. 

᾿Ἔχσάστειν, ατιτίθαετε, ἀεπίηατγε νὶ, 2, 
ὃ. ᾿Εχτάτσισθαι, δοϊδτλ ἰηβταετγα 
Υἱ, 1,.43. Ἰηῆτχαι Υἱ, 3,11. ἰοουπὶ 
ἴῃ δοῖβ ορίίηετα νὶ, 3,33. 

᾿Εχσείνειν σὸν ἵσπον, ἰποίῖατε ΕαῸ ΠῚ 
δὰ ουτίαπη ν, 4; 5. φάλαγγας, 85- 
τηὶηᾶ εχίθεηάεγε, ἢ. ε. Ἰοηρίτααϊ- 
Πεπὰ δυρετγε δάςο υἱ ἀϊβαπια ἰηΐεγ 
ὈΓΓαΤΊ4 06. σοΥηὰ δυρεαῖατγ ν]]], 5) 
χι 

ἜἘκχτέμνειν, ΕχίεοδΓε, οδἤιαγα ν, 29) 28: 
νὶὶ, Β» δας 

᾿Εχτρωχηλίξειν, ἀχοαΐεγε, Ρεγ οοἰἸϊα πα 
εθαηάετε (εΠΌτεπι 1, 4, 8. 

᾿Ἐκτρίβειν πῦρ, ἴότεπάο ἰβιῆθηι εἴσαγε 
ἴ5.2») 18. 

᾿Ἐκφαίνεσθαι, ἴῃ τηεάϊατα φῥτοάϊτε ἵν, 
5, 66. οὐκ ἐκφαινόμενοι, ααἱ ποη 86- 
γεηϊαηῖ νὶϊ}, 6, τό. 

᾿Εχφέρειν, ἐνα ξϑτε νἱ» 1, δ. Ρτγοίετγα 
ν λϊ, 4. 24. ᾿Εκφέρεσθαι πρὸς τὸ γε- 
νέσϑαι, εο ἀφίεττι αὐ ἢδιῖβ 1, 6, 34. 

Ἔκφρων, σοηβετηδίαβ, Εβτεη δ νἱϊ, 1, 
27. 

'Εκὼν, ΠΟη σοδέϊυϑ, γα, μα [βογήδ ἢ, 
1,4: 1.» ὅ,9. ϑδαῤε αὐμηπάαϊ εἶναι : 
Ὡἱ ἑκὼν εἶναι 1ἴ, 2» 15: νη 17) 151 Υ) 
δῤίθυσιφι να ᾶν 13» 

Ἔλασις κι. φά, ἐξίλασις. 
Ἐλάστονα, ἰανίογα, Ἔχρϑάϊίογα ν, 3, 

37. ἐλάττων δδὸς, νἱᾶ ὈτενΊΟΥ ἰϊ, 4, 

27. 
᾿ἜἜλαταοῦν μηδὲν σοῦ ἀληϑοῦς, νΟΓᾺ ΠῚ 

ΠΟΙ ΤὨΪ ΠΥ ΠΔΓΓΔΏΠΟ νἱ, 3», 17. 
᾿Ελαύνειν ἐσὶ, ἱπῃροῖαπη ἕδοετο, ἀε ἐψμὲ- 

7Ωὐ 1») 4, 20. εἰς, αΔεη υρα. ἀἰ: 2; 

65. Αὐίξετε Ρεθοτὰ εἴ 7απγεηῖα 
, 1, 3. τὰ ϑηρία εἰς τὰ πεδία, ἔε- 
ΓᾺ5 σοϊηρα!]εγα ἰῃ ἰοοὰ ρῥ᾽δηβ νἱῖ], 
1. 44. ᾿Ελαύνειν; ροτηρᾶτ) ἄᾳπςετα 
Υἱ. 3, 9. Επυϊτατα |ἰϊ, 3, 27. 

᾿Ελέψχειν, Ῥετοοηίαγι, δχαυπὶ ηβΓδν 
(οἰοϊπάο δἰϊοαγα ααϊὰ ἢτ γεὶ ἰ, 6, 
13. Οοηῃνίηοετζο [ἰϊ2 1, 12. 

Ἐλευθέριος, ἸἰὈΘΓΑ 15, ῥγοημίμς αὐ δεπό- 
δ ιοιεπάμο εἰ ἀοπαμαάίμπιν, 3,.3. Θὰ] 
πο ψοίοιζατ ΟἹΌΙ5. ν] τὶ 5, 48}- 
Ὅμ5 υἱαπίογ ἔεενὶ εἰ Ὠοπλίηδα τε- 
ὩὨαἷβ σοπαιϊοηΐβ ν, 2. 16. γεπα- 
ἢα5, ᾿όεγαἰ! γογσια ῥγαράπμ5 νὶ, ἃς 
4. ᾿Ελευϑέριοι πόνοι εἰ μελετήματα, 

Ἰαῦοτεβ εἰ πηεαϊτατίοηεβ ἰπρεπυς, 
δονπίσιε ἐϊόετο ἀϊρησθ ΥἹλῖ, τ, 43. Εἴος, 
Υἱα Βοηείϊᾳ, λοπηῖπε ἰφετο ἀϊσπα ἰἰὶ, 

39,352. 

Ἑλιγμοὺς πολλοὺς πλανᾶσθαι, Ῥεῖ 

ταῦ ας νρδτὶ δια ὈαΡα5 ἱ, 3» 4. 
Ἕλκειν σὰς πάγας εάν, 1. 6... 36ὲ 

Ἕλκεσθαι, ἀπὸ τῶν ἀγαϑῶν, Ὁ οἕ- 
οἷο, εἰ πΠοηεῖῆαιϊ5 ἤυσϊο δοῆβταῇῖ 
ὙΠ ΤΩΣ. 

᾿Ἐλλείστειν σι σῶν νομίμων, ἴ'ο ἀεεῆδ 
οΒοῖο ἰῃ τὰ ἃ]. ἰ, 29. 14. ἐλλεῖπον 
εἰς ἐμὲ ἥξει, ε)5 ἀεβοίϊεητὶ5 οα]ρᾶ ἴπ 
τὴς τεϑοίἀει ἷ, 5, 13. οὐδὲν προϑυ- 
μίας ἐλλείπειν, ὨΪ ρτϑοιογγηϊττεγο, 
αυοά δα δηϊπηὰπ Ρτοπηῖαπα ἀεο]ᾶ- 
τὰ ΓΤ Ροττίηθαῖ ἵν, 3» 49. 

Ἔλσίδας ἀγαϑὰς ἐμποιεῖν. τινι, ἴρεπ 

Ὀοηὶ δχοϊίαγα ἴῃ Δ] σὰ} 5 Δ Ϊ ΠΟ ἷ» 
ὅ, τ. (γπ. προσδοκίας ἀγαϑῶν ἰμ- 
βάλλειν :ῤ1ἀ. 

Ἔκμβαΐνειν εἰς κίνδυνον, δάϊτα Ρεγ σα απ 
νἷν νυν δον ἐν ταοὶ, 

᾿Εμβάλλειν σίπον ἵσσοις, ΡΑΡαΪ ΠῚ ΡΓΦ- 

Τερι 5 ᾿π)ίσεγε νι], 1, 38. Ἐμ- 
βάλλειν τοῖς πολεμίοις, ΔΑΟΙΙΓῚ νἱϊν 
1, 17. εἰς πολεμίαν, ἱταρτεΠοΠοτα 
Με ἱπηρεῖα τη ἴασετα ἴῃ Ποἤιίσαπλ 
1, 3», 22. Ἐμβάλλειν περί τινος, 

τείεγγα ἀξ τὰ, ξητθητίατη δά ἀε! ῦε- 
τὰ Πά π πῇ ΡτοΟροηθγα ν, 4, 43. σὸν 
λόγον περὶ 2 νυ λλς ὩΡ 10 δῖ, 3».5.: 

Υἶ, 1. 13, λόγους, τηδιετίατη οΟἰἸο- 
ααεπάϊ ἴῃ σοηνῖνῖο ῬΓΟΡΟΠοΓο 11, 2) 
1. βουλὴν σερί σίνος εἰς τὸν σπρατὸν, 

τεΐοιγα δὰ εχοτοίταπὶ αὐ οοη τα] τεῖ 
ΐ, 2) 18. ψῆφον, ἀξδοτειὶ ἑδοϊεπαὶ 
δταῖία τεΐθγι 1ἰ, 2, 21. 

"Ἔμβαμμιω, 105 αὰὸ τἰηρίτατ οἰθὰ5 ἷν 
διθεβίτο ἢν. ὥορδι 

Ἐμβολὴ, ἱταρτείῆο, ἱπχρείαβ 11,3. 17: 
Νι1.4,,. 1.8. 

᾿Ἐμμένειν, ἀαταᾶτε 1, 2, 16. 24. φά. δια- 
μένειν νἱϊ!, 8, ὃ. Οοηϊαηϊεπι εἴἶξ 
Υ}., 5. 711» 

Ἔμρμονος, οοη!ίδῃδ, φμῖ ποη βεσι!, μά 
μένει ἐν τῇ μάχη ι}},. 3, 465. [1401}}5 
εἴ ἀϊαταγῃαβ ἢ, 35.3.2... 1110 ι).29. 

Εκμό;, ἵψι5 εὐρα τὴρ νἱ][, 3, 32. ἡ φι- 

λίᾳ ἐμὴ, ΔΙΩΔΟΥ δγρᾶ ΠῚ6 1171»), 28. 
Ἔμμ-εδοῦν ὅρκους, }18) ατα Πάτα τη ἴδγνδαγε, 

Γαῖα τῇ [αοοτο ἀν. 21.:. γεν 8.2. 
ἐμπεδοῦν Σ λέγουσιν, Ῥτογη Πἴἃ ἕλοοτε 
Ταῖᾷ ἵν9 2) 8. 

Ἔρ πιεῖν νὶϊ, 1,1, ποῖ. 
᾿Εμσίσσειν ἀτάκτως, ἴότηετε εἴ ἰτηρτγα- 

ἀδηῖοσ ἰῃοίάεγε ἴῃ 1, 4.5 22. ἐμπί- 
πσειν, ΘΑ Τα εἴ ἱπορίπϑίο ἀείεττὶ ἴῃ 
νἰ1],. 5, 14. 

Ἔμσπλήθεσθηοωι, [ατϊατὶ οἷς. ἵ, 3, 4. 
ἐμεαλήϑομαι ϑϑηρῶν, ἴατιοῦ νεηδηάο 

ἵῳ:4.. 4. 
᾿Εμσοδίξειν τὸν παίοντα, Ῥετουϊ επτε τη 

ἱπιρεξάϊγο, ἄτγφοσς γςσθογὰ 11, 3.) 10. 

΄σ-ς 



ΙΝΌΕΧ ΘΟΕἈΖΟΙΤΑΤΙΒ, 

Ἔκμμποδὼν εἶναι ἀμ γίγνεσθαι, ἱτηρεάϊτε 
11, 49.23.: Ὑ1ῷ, ΔΣ: 1; Ὁ; 24: 

᾿μπολὴ, οοὔγηζίο γεγὰπα νἱ, 2, 39. 
᾿Ἔμσπορος, τηεγοδίοσ, αἱ ΠΊΘγΟα5. ἴπη- 

- Ῥοτίαϊ ἵν, 5» 42. ποῖ. Υἱ, 2) 38. 
Ἔμσροσθεν 1) εἷἱό ἐετηβογα, ἃ ΠῖΘδ, Νη. 
ρόσϑεν 11, 3, 50. 2) 126 ἰοοο, ἔμ- 
σπίροσόλεν προέρχεσϑθαι, ΡΓΟΡΤΕΑΙ ἀηῖα 
ΔΙ ασα 11, 2, 7. προπορεύεσθαι, 
ῬΓΘΕΟΕάΈΓΕ ἵν, 2). 23. ἡγεῖσπαί σίνος, 
ἀσσεηι {{ΠΠοΥ15 δἰ σαὶ εὐ 111,2. 5.Ψ 

»Ἐριρανμεν υἱ τ , 58: 66: 
᾿Ἐκφανίζειν, ἀθοίατᾶτα 11, 1726  Ὑ!, 

ΣΟῚ 
᾿Εμφερὲς τῷ ἐμῷ πάϑει, ησοά ἤτη!}ε οἷ 

115, 48: δοοϊάδσγαηϊς τηϊῃὶ ν, δ) 
31. 

Ἔν 1ὴ 46 ἱερίῥογε: ἐν σούπῳ, ἱπίετεα 
9 ε  ; 12: 19. 93 πϑυ δε. 
ἴὰ πῈ ἰν» 4,» 4. ἐν τούτῳ δὴ, ἴατῃ ηυ]- 
ἄεπὶ ἵν, 6, 4: ἐν τούτῳ, ἀὰτη ἤφθς 
ΒΕΓΙΠΙΟΓ Ψ]], 4»7. 8. Ἔν ᾧ, ἄστη, 
ἀυδιῆ τ 11,1, ΖΟΘὶ 2ῈῚ: 111|7»..27).3: 
111,3» 46. εἴο. Ἔν τῷ παρόντι, ἴπ 
Ῥτθοίεητία, εν τὲπξῖσοη ἔριν φηι 11. 
4512. Ἔν καιρῷ, ορροτίμῃηδ ἴ; 4, 
6. αἰϊφαδηάο, ορροτγιαπ]ΐδτα οὈ]αία 
αν τό. «Ἔν σώχεν, ΠὈγόν ν , 
12. Ἔν ταῖς πληγαῖς στρέφεσναι, 
ἸΏΤΕΓ Ἰρίοβ ἰξϊῃ5 {6 νεγίεγε νἱῖ, 1, 
37. 2) 106 ἴσοο οὐ ῥτωαέπεϊα : ἐν ἸΤέρ- 
σαι, ΡαΘ ῬΕΙΑΒ1,.3;) 2.1 1. 45 35. 
ἔν σιν λέγειν, ἀρυὰ αἰϊηαειη νεῦρα 
ἔδενε Ἶ,, 5; 6.5.3, 201: ὙΠ 91, 
10. 11. Ἔν σᾶσιν ἀνϑρώποις, ἀρὰ ὰ 
δ 65. ΟΊ. ον 5..5» 22. 11» 7, 
23. Ἔν ὅλ πασιν, οοΙα ΠῚ ἵν. οἰ θ 5 
ἀυσϊεητιθι5. 111,3», 566: ἵν, 5, 18. 
ἐν πόλει στρατοπεδεύεσθθαι, δὰ Ὁτ- 
Ῥδτη, ῬΡτοθα υὑτθετη, οδῆτα ΡΟΠΕΓα 
νἱϊ, 1, 45. 3) Ο. ψεγόο εἶναι : ἐν φρον- 
φίδι εἶναι, εἴϊε [ο]]Π]οἸτα πῇ ν, 2. 5. ἐν 
σίτῳ εἶναι, οἷθο [Ὀπηεη6Ο ἰητοηῖα ΠῚ 
εἶξε ν, 2, 17. ἐν ὠφελείᾳ εἶναι, ῥτοά- 
εὔξ νιϊἱ, 5, 15. ἐν σοιούτῳ εἶναι, ἴῃ 
Ὦος τεγα τα αΠΠΟτι τη ϊη6 εἤὲξ ἷν, 2) 
21. ἐν τούτοις εἶναι, ἢθο Ἄξετε. 111, 
Ὁ; ΨἘὲε ΠΣ 48. πὴ ον λόγοις εἶναι, 

ΓατηἩ]]ατιῖεσγ ΘΟ] αἱ] ἱν), 4.1. 4) 
γο ἐκ : ἕν σινι γιγνώσκειν, ΕΧ 8] 
τε ρετίρισεσε ἱ, 6, 21. ἐν ἱεροῖς δῆλον, 
Ραῖεϊ εχ (δοτγιῆςῖ 1, 6, 2. οὗ. 11], 
3) 34. 5) ΡῬτο εἰς : ἐν πίστει, αα ἢ- 
ἄετη ἐδοϊοπάατη ἱ, 6, 19. ἐν μέσῳ 
καταβαίνειν, ἴῃ τηεάϊατη φῥτγοάϊτγε ἵν, 
δ», 49. 6) Ἐτρᾶ: υἱάῖς π.1,.6..20. 
30. 17) ϑεουηάυτη : ἐν νόμοις παι- 
δεύειν ', 2, 2. γαίογεα οσσενγ]: ἐν 
σαυτῷ ἱρίε (ο]ὰ5, 1. ἴῃ τεῦ 5 δὰ τα 
ΤΟ] υτὴ ΡΘγε πη θὰ 1, 6, 44. ᾿Εν 
φῷ μέρει πάλιν, Υἱο πὶ νὶ», 1, 11. 

Τὰ ἐν ἀνϑρώσοις, ἦ. ε. σὰ ἀνθρώπινα, ̓  
ὝΑΝ ΤΣ. ἡ ἢ 

'᾿Ἐναγχός ποτέ, ἩΌΡΕΓ δἰἰααηάο ἰΐ, 4 
Ἐ2. 

᾿Εναντίος σινὶ, αἀνετίαβ, Ὀρροβίαβ νὶ» 

1, 30, ΟὈν!5 Υἱῖ» 1), 32. ΠΟΙῚ5 ἴν 
4» 22. ἐναντία τούτων, 488. Ὦὶ5 
Τὰπὶ σοηῃίγατγία 1, 6, 28 : 11}») 1» 139 
Ἔνανσίον πολλῶν, ΠΟΤ ΠῚ ΤΩΌΪΕ5. ν᾽ 

3, τό. 
᾽Ενδεές σι ἐν σῷ σώμασι» νἱτατη δ]! αυοά 

ΘΟΓΡΟΤΙ5 ΜΠ], 1,40. 
ὡς ἐχρῆν δηλοῦν, ταῖὶπυ5 ἀθᾶπι Ρρᾶγ' 
εγαϊ ἀδοίδγαγε ν]]], 1), 2. ἐνδεέσσεροί 
τι, 481 ἴῃ τὰ αἰΐψαδ ἴα πὶ ἀδίθγ οὶ 
σοπαϊεοηΐβ5 1ἴ,.2, τ. ἐνδεέστερο; βίου, 
αϊρα5 ταῖϊμ 5 Γαρρεταηΐ δα νἱξεαπα 
ποροβδτία ΥΙΪ, 5» 81. 

᾿Ενδεῖσθαι οἰκεσῶν, ρεηυτία ἔα τ} ]}1δ6 18- 
ὈΟΓΆΓΕ 11» 29ῶ 26: 

ἼἜἜνδηλος, 4] [15 ἀεοϊαγαῖ 1, 4» 1. 
᾿Ενδιατρίβειν σὴν ὄψιν ἐν σοῖς καλοῖς, ἴῃ 

[ρεξιδπα! [ουτποῦῆς. οου!οβ ᾿πηπ|0- 
ΓΑΙῚ 0 1. ΤῈ. 

᾿Ενδιδόναι, ἐχῃιίθετζε, ἰπ Τὰ ΠῚῈ5 πδάετς 
1; 3» 8. 9. 

ἜΕνδον ἔχειν, ἀοταὶ το σΟὨ Ια τὴ ἀβένα: 
Ϊ, 6, ἃ: νἱϊ!ν» 2, 21. μένειν, ἀΟΥΙ [6 
δϑοδιμε 111, 3, 2. οἱ ἔνδον ὄντες», 
οΡΡί ἀδηὶ ν, 2, 4. [ 

᾿Ἔνδοϑεν κινεῖσθαι, εχ ϑράϊθας [6 πιο- 
νΘΙ6 1, 4» 13. ἴογᾶϑβ νν 2» ἢ. 

Ἔνδῦναι χιτῶνα, Ἰπάμπεγα τὰ] σᾶπ ἷ, 
3) 17. ἐνδὺς, ἰπἀαίαϑ 11», 4, 6. [η- 
τρηω ἴα, δε δὰ Ἰγγοῖῖτε, ᾿τηρεάϊτα τς 
. 6, 40. τὴν ἐσιμέλειων, στάτη Τεῖ 
ἀμοῖμοῖς ἢ, ὉΘ1, 12. ᾿ἸἘνδύεσθει 
στολὴν, 6 ἰπάμποτε ἴοϊα νἱῖϊ, 3, 1. 
Ἐνδύεσθα, ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀκουῦν- 
σων, ἴα ἱππησᾶτε ἴῃ ἀπ πη05 δαάϊτο- 
τα ἀν ΤΟ ΤΩΣ 

Ἐνεγκεῖν τὴν ἐπιστολὴν, αἴεττα ἐρ᾿ἴο- 
Ἰατα 15. ἃ, ὍΣ 

᾿Ενέδρα, ἰηΠάϊς ν, 4» 4- 
Ἕνεκα ἐκείνου. απο δά Πα πὶ διτῖπεῖ, 

Ρέτ ἐὰπὶ ΠΝ 22.396: ἕνεκα φτοῦ ὑμᾶς 

ἐθέλειν μξλλον, αἴ τη} {15 νν 1») 20. 
᾿πεοίιρίίωτ ἕνεκα ἷ,.3.59. 

᾿Ενεργὸν σσράτευμια, ΕΧΘτΟΙ5 βτοπαῦς, 
[ΘΈΩΡΟΓ Πχυϊὰ ἀρθη5 ἰἰ, 2..23. ἔνερ- 
γοὶ ἀπ τῶν ἵσσων, ἐχρεάπὶ 84] )8- 

ουϊδηάαυπη ἔειϊεπάστηνα ἀθ εαὰ]5 
ΠΣ ΘΕξ ᾿Ενεργὸς γῆ, ἴ. χώρα, 
ΔΒΕΓ οὐ] τὰ 5 11}, 25) 188 ὟΣ 459 σὲ: 
Ψ1, 6, τό. 

Ἔνϑα, οἷ ἴϊ΄ 25» 25: αο 1) 4.113. 
ἔνϑα δὴ, ἴὰπι νΕΙῸ ἱ», 3», 14 : {1|ν.3, 
49. ύ5. 

Ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τῶν τροχῶν νῖ; 1, 30. 
τῆς ὁδοῦ, ΔῸ αἰτάηθς ρᾶτγία νῖξε υἹ]]» 
37 4. ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, Ὠϊπο εἴ ΝΠ πο; 

᾿Ενδεέστερον ἊΝ 

᾿νενς σὰ» 



ΤΝΌΕΧ ΟἈΖΟΙΤΑΤΊΒϑ, 

8Ὸ υἱγόσαξ Ἰδίογα νἱ, 3,3: Υἱῖ») 1, 
τι 

᾿Ενθουσιξν, ἔώτΟΥΕ δρὶ ἷ, 4, 8. 
᾿Ἔνϑυμοεῖσθιι,, οοσίζαγα ἱ, 1, 3: ἵν») 1» 

5. αίμοτα, ἀδοδγηεσα ἵν) 2» 34. 
᾿Ἔνιέναι, ἴς. ἕαυσὸν, [6 ἱπιγαϊτῖεγα ἴῃ 

Ὠοῆες νἹ], 1). 29. 
ἽἜνιοι μὲν----ἔνιοι δὲ, 111 τα ἢ} ν, 4. 7. 
"Ἔννοια ἡμῶν ἐγένεσο, ἀῃϊπγατα {ᾺὈ 

σορικαεῖο ἢν τς τ. 
"Ἔννοεῖσϑαι, ΠΟΡΊ ΑΓΕ, 4: εἰ ῥγο ὅτι Υἱὶν 

5», 14. ταῦτα νεὶ οὕχων, 4; 55. 
"Ἔνιοι, ἱποοΪθ ΨΠ]], 6, τό. 
᾿Ενορᾷν, ἱπταστὶ 1, 4. 27: Ρεγίρίσεγε, 

σορηϊίατια Ὠάθεια 1, 6, 9: 1ἷ» 1» 

9: 1» 57 7. 
᾿Ἐνοχλεῖσιϑαι, τηο]εῆατη εξ ν, 4: 34. 
᾿Ἐνπετάννυροι, ΘΧΡΆΠΑΕΓΙΕ ἴπ Ϊ, 6, 40. 
᾿Ενσημδίνεσθαι, Ὡρηϊῆσατε 1], 2, 3. 
᾿Ενσκευάξεσϑαι, ξηο5 ἰηῆταετα εἰ δΓ- 

τηᾶ Ἐχρεάϊγε ΠΣ Ἔν Υ: 
᾿Ενσσείρειν, αἰ Πετηϊηατο Ρεσ ν, 2; 30. 
Ἔνσαῦϑα, 10], ἘΠῸ ἔν» ὃν ὃ. .21. Ηυο, 

ἡ]1ὰς, εο 1, 4, τ6: ΥἹΙ, ΡΦΖ. ΗΠ Ὲν- 
“αὔϑια δὴ, ἴαπι ΒΡ ΓΕ 1, 3; 7: ἴ,), 4. 
18} ἨΝ, ἊΣ δ; ἤνυιι ἀῤοάον ἵν, δ, 

᾿ἜἘντείνεσθαι τόξα, ΔτΟὰ 5 τδηάεγα 121» 

᾿Εντειχίξειν φρούρια, οαίξεῖα πχαηΐτγε 
πἴ, 1, ΖΚι 

᾿Εντέλλεσθαι, τηδηᾶατε 11,3, 40 : 

93 4 τς “5. “.- 

Ἐνσιβεοι, ῬΤΟΘΘΓΕ5 ἱΠ,1, 8 : ]Ϊ, 5, 85: 
ψΠ, ι,) 6. νη. ἄριστοι ΜΙ], Ῥ. ὃ. 
Ἔνσιμον, Βοποτίβοῦτα Μ1ἢ..3..28. 

᾿Εντολὴ, τηαπάδτατη ἰἴΐ, 4» 30. 
᾿Εντὸς τοξεύματος, ἰπῖτα [ΕἸ] Ἰαξξατη ἱ, 

4. 23. τῶν σκοπῶν, ἰῃῖτα ΤΡΕΟα]ὰ5 
Νὶν 3, 14. 

᾿Ἐντρίβεσϑαι, ἔασαπι ΓΙ ἰηξτίσατα ν]]], 
τ) 413 

᾿Ἔντριψις χρώμωτος, [ασὺ5 ἔδοϊεὶ 1{Π1- 
ἴα, ἔποδίο 1, 3, 2. 

᾿Εντυγχάνειν τινὶ, ἰποϊάδτε ἴῃ Δ] Ια πὶ 
ἴ, 4.17: ἴἴ,.2,) 6. τῷ ἀρίστῳ, Ῥταη- 
αἰ] Πδτὶ ραγιοιρότη ἵν, 3») 11. 

᾿Εννάλιος νἱϊ» 1, 26. ποῖ. 
"Ἕνυδρος, 845 ᾿γγίρ 5 1Π|,), 2, 11- 
ἜΣ ἀρχῆς, αἵ δῃῖδδᾶ 1, 4.13. ἀἄδῆηθο 

ἱϊ, 2; δ. πιάτα, 4... 1.2: Ἐξ 
ἑποίμου, Ρτοτηῖε, Παῖιτι νὴ, δ. 12. 
ἐξ ἑτοιμοτάπου, 4081 εχρεαϊεἢ π|ε 
Υ, 3, 57. Ἔξ ἴσου, φορηὰο ἴῃ ἰοσο 
1ν, 32.016. ᾿Εξ ὅτου, η΄ ἀξ σδα!ἃ 
1, 4.7. Ἐξ δψεως μήκους, ηυδη- 

ταπὰ οουΪ! νιάτα ροῦαης ἵν, 3, τό. 
Ἔξ ὑποβολῆς, αἰϊοτατη ταοηΐτα [18 
3,37. Ἔξ χώρας εἶναι, δὰ Ἰοσαπὶ 
ῬΟΈΕΙΘΓδ. 11, Τὶ, 27. 

᾿Εξαγγελιῶν τινος πολύτιν, ἰταρεά!τς α]1- 

406πῈ π6 ααοά ἱπάϊοϊαπι ἐδοίαι ἰΐν 
ΉΣ 53: ᾿ Ε 
Ἐξαγγέλλειν, ΘΠ ΓΑΓΘ ἰἰ, 4, 17. [ὰ- 

Ὀϊῖο ἀξδηπηοῖδγα, ΡΓΘοΙΘΥ ΟΡ πἰοπθτα 
δ ΙΘΕΓΕῪ 25. 200 

᾿Ἐξάγειν, εἄποοτα οορίᾶ5 δὰ ὈεΙ πὶ 1ϊ, 
2. 18: ἡ. τὶ εἰν ΤΙ͂εοὰπὶ ἀσσοτῖα 
δὰ Ὀεϊϊατλ 1, 6, 15. Ὠοτγίατὶ δά 
ἐξτεάϊεπάαπι. σοηῖτα Ποῖῖεβ ἵν, 1, 
23: γέλωτα ἔκ τινος, τἰΐατη Θἰσεγα 
Οὐδ αἱ. 1]; 2, 48. 

᾿Εξάδαρχος, [ἐπι ταἰ τὰ πὶ Ργϑοξθξει8 
3, τῖς 

᾿Εξαιμάσπειν, οταδηΐδγα, ᾿ἰὰ Αἴταυ 8 
ἴοάδγα αὐ ἰδηραΐβ Ἔχ η]ας νἱϊ, 1, 
29. 

᾿Ἐξαιρεῖν, ἃ οϑεῖοτι5 Γδραγᾶτε εἴ δ᾽ σατο 
11). 2; 25. ἜΧ ἴοϊο 8] 14 υ]4 {ε]εδξ τα 
ἘΠ δαετα ΠΥ Ὁ] ὃς ἘΠ τ ἐν 2. 
σοῖς ϑεοῖς σὰ νομιζόμενα, Ράτῖεπα 
Ρτθράθα ἀε ταῦ σοηϊεοτγατγε 115 ἵν, 
9 1Δ: 035). 2. δ ἵν 5 αὐ τον}, 

ϑ 3» εἶ ἈΝ 

Ἑξαίρετα, πὰ, Ρᾶῖ5 ρτθθάθθ ὄχϑηγία 
ὙΠ}, 4,29. 

᾿Εξαίφνης, ἀδ πονο [Πΐ, 3. 28. 
᾿Εξακεῖσθαι τὰς ἐνδείας τῶν φίλων, τηε- 

ἄετῖ, 1. ἰΙδνᾶγὸ ἀτηϊσογατα ἱπμορίαπὶ 
νὴ. 25 22 

᾿Εξάλλεσθαι, [αἴτὰ εἰοττὶ, ἐδ ἐφμο νἹν 
1 25. [ἀΡΓαἸτάγε, «ε τοῖς ψαθ ἐκ 
Ω͂ΧΕ ΘαΟ 1777 Ψ]]ν 12 322. 

᾿Ἐξαμαρτάνε, παίσας, αἰδουίας ΔῸ εο, 
αα6η: ᾿έξα ρεῖὶε 1ἰ,1, 16. 

᾿Ἐξαναστῆναι, [ὈγρΟΓΕ νὶ, 3, 13. ἔξανί- 
στάσϑαι, οὐβτά ΙΠΟνεΙΕ γ᾿, 3; 44. 
ἐξανίσπηρι, ΕΧΟΙίΟ ἵν, 1, 18. 

᾿Εξανύτειν, Ρεγβοοτε γ᾽; 4» 18. 
᾿Ἐξαπατᾷν, ἀξοίροτε ἵν, 2, 13. 

᾿Εξωσήνης, τερεπία, Το νἱὶ, 2, 27. 
Ἐξαρτάσθαι τῆς ἰσχύος, σοπ)απέϊα πηι 

εἴδι οὰπὶ εχεγοϊτας σοῦοτα ν, 4» 
20. 

᾿Εξάρχειν σι» ἸΏ ΠῚ ΓΕῚ δ σαΓΘ ἱ, 4. 4. 
“σ΄αἰζνά, ΟΧΟΓΑΙΤΙ Ρεβδηᾶ ἢ], 35. 58. 

᾿Εξελᾷν, ἐκαρίϊαγε ἔδγαβ ἱ, 4, 16. 
᾿Εξέλασις, ρΡοπηρᾶ Υἱ][, 3,10 

᾿Εξελαύνειν, ρτοάϊτα εαῦο ἰ, 35 3. ῬΓῸ- 
νϑῃὶ σα ΡΟΠΊρᾶ Ψ|]], 3» 1. 

᾿Εξελέγχειν , 6.2 9. 
Ἐξελίστειν φαλ. ΡῃΔΙαηρετη ἐχρ σας 
ΜΠ 5. ὙΠ): 

᾿Εξεμπεδοῦν, ταῖαπι Βάθειο, οῤῥ. π'αρῶ- 
βαίνειν Ἰλϊ. 1. 12. 

Ἔξεργάξεσθαι, ῬτοΙὰβ ἔδοετα ν, δ, 
1: 

Ἔξέρχεσθαι, ἐἀκοεάετγα εἰ γα ηῇτγα ἴ, 2» 
12. οὐδεπώποτε ἐξελθόντες, 4}ϊ πυῃ- 

ααδηλ ἄοπιο {ἀπὶ ῥτοξεξει ἴῃ γα} }- 
ἘΠ 11, 10... 

ἼἜξεσσι, ο. ἀοο, ἰἴ,) τῷη τὸ. ἴλου 5 εξ, 
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αἷς ῥβοίομίϊα, ΥἰΔὶ, τ} 30. ᾿Εξὸν, στ 
ἰοεαὶ νἱΐ, ΠΣ ΤΣ ΨΠ, 25,15. 

᾿"ἘἘξετάζειν τὴν στρατιὰν, εχοσοιατῃ ἰὰ - 
ἤτατε, τεοδηΐεγε 111, 1, 30. ἤζαάρρη 
“αἰεί ἐξέτασιν στοιεῖσθαι ἐν τοῖς ὅπλοις 
1ἴ, 4. 1. ᾿Ἐξετάζειν σινὰ, 4] 146 πὶ 
᾿ΠΕΘΊΓΟΡΆΓΕ, ΕΧΘΠΙΪΠΑΓΘ Ννὶ, 2, 36. 

᾿Ἐξευρίσηκειν, ΕΧΟΟΡΊΑΓΕ ἢ, 1, 29. 
᾿ξηγεῖσϑαι, Ἰητοτργείατί, ἀε γιαρὶς, 

φιῖ, φωα Λὶ ἀτις ἱγτιὀμεπαάμη, αἰϊοιι 
ἐν δ Πα ΣΎΝ Δ0». ΤΙΘ ΝΠ 9. 5557. 
σῆς πράξεως, ἴα ἀπσεπὴ ριϑοῦετγα δ 
ΤΟΙ ΘΕ ΠΑ ΠῚ 11, 19. 29. 

Ἔξιέναι, ῥτοβοιίοὶ δάνετία5 Ποῖδε5 "ἰ, 
2: Θὲ, ΖΘν: αἰ τῶν 

᾿Εξικνεῖσϑαι ποῖς ὅπλοις τῶν ἐναντίων, 
(6115 Ρετίηρογε Ποῖεβ δάνεγίος ν]» 
ΧΟΥ Ως 

᾿Ἐξιλάσκεσϑαι, Ῥτορι! τὶ ἄδαπι ἢ] 
τοάάεγα νὶϊ, 2910. 

Ἔξίστασθαί σίνος, αἰϊηυϊά οΟὈ] ν οἱ 
ΡΓξ πιεῖ ἱπρεητὶ 111,3, 54. Ἔξ,- 
στασϑαι, [εοεάετο, ἀεῆεέξϊζετε ν, 4» 

5. 
"Εξοδον στοιεῖσιθαι, ΕΣ ΡΕαΙ ΟΠ ΠῚ ΡΘΥΑΓα 

ἱ, 55 14. 
᾿Εξόσισθεν, ἃ ἰΕΥΡῸ Υνἱῖ, 1»), 24. 
᾿Εξοσλίξειν τινὰ, ἡυῦεο ἃτηα σδραγα 

11. 3. εὐ Ἰνο Βυ Σιν πὐχιδ, 
ἐζοπλίξεσθαι ὅπλοις, ἅττηὰ ἱπάμπετγα 
ἡ νά, δὲ 

᾿Εξορμᾷν, ρτοΠοῖίοὶ ν, 5, 22. 
᾿Εξυβοίξειν, Ἰη!οἸθητετ, εἰαίϊα5, ἴα ρε- 

ΓΕΙ͂Ε, ΠηΔ]ΟΓΕΒ [65 δρρείθγε "29 1» 
πότε νιν ᾽ς 

Ἔξω βελέων, ἐχῖτα [ΕἸ οτατη 1δέζατῃ 11], 
3, ὅ9.. 70. Ἔξω, [οτὶβ, ἐχίτα ἀο- 
τῆΟ05 Υἱΐ, 5.31. τῆς οἰκίας γίγνεσθαι, 
ἄοτηο εξτεαὶ 1, ό, 1. ἔξω εἶναι, 
οβτεῖος εξ, ργοά!ῆε ἢ], .3» 56. 
ἔξω τῆς ὁδοῦ, ἀε νὶὰ ν, 55» 7» ἡνίκα ἣν 

ἔξω μέσον ἡμέρας, σὰτὰ τηεξτι 168 
Ρτδετοτὶ ἴετ, σαπὶ εἢξι ἐεπηρα8 ρο- 
ταθτι ἀϊα πα πὶ ἵν. 4, 1. ἔξω τῶν ἀδί- 
κων, ἤπε ἰπ)υδιῖα νι, 7; 23. ἦ 
ἔξω Θήρα 1, 4: 7. 

᾿Εζωϑεῖν, Ρτοτγαάεγο, ἀθ δία ἀε)σεγε 
ν], 4, ΟΣ 

᾿Ἔσοικα εἶναι, νϊάεοτ εὔξ ἱ, 4, 9. λέγον- 
“σι, νι άδοῦ αϊσετγὸ ν, 1,.20. ἀποροῦν- 
σι» ἈΤΩ ΘΓ νι άεογ 11], 1,9 14. Ἔσι- 
κόσες, Ὥτη! 65 1ἴ,.4..232. Ὡς ἔοικε, 
Ὠΐ ἔα!]οτ, ααδηϊαπη δχ Ὡδγγαῖοηδ 
ΠΟΙ] Ιρεγα Ἰιοεῖ ᾿ἷ, 2, 6. αᾳαυδηῖατη 
εχ τεγαπὶ σοηαϊτοης ἰἰοοῖ αἀἰνιπαγα 

ν, 4» 32. 
᾿Ἐσαγγέλλειν, ἀδηηοίαΓε, ᾿ΓΊΡΟΤΆΤΘ, 

μί συσαρατεύεσιναι 1ἰϊ, τ, 10. στραᾶ- 
σεύειν ἵν, 45. 11. ε΄ στρωτείαν Υἱὶ, 4, 
2. τη τα πὶ ̓ τη ρογᾶγε. 

ἜἘσκινεῖν Θεοὺς ἵν, 1) 1. ποῖ, α]ϊου)ὰς 

Οτατοπμ πὶ Ρτοῦατς Υἱ, 2) 22: 
3» 3" 

ν, 

᾿Εσαίρειν, ο. τη, ἴτάρε!]εγε, εἐχοῖτατα 
ἷν, 2, 4. ἐσὶ σὰ καλῶ, δὰ τεξϊε 
[αξϊα ᾿ποιῖαγα Ψ}Πγ 1, 21. Ἔσαίρε- Ἷ 

σατο το» ανς 

σϑαι δώροις, πα ποτῖθιι5 σοπηπηονεσὶ.. 
ἵν δὲ φῖῖς ἐπηρμένοι ὑφ᾽ ἡμῶν, ἃ πο- 
15 ᾿πηρυ]ῆ. εχοϊτατὶ ν, 5, 41. 

᾿Επακολουϑεῖν, Τα ὈΓεααὶ ἵν, 2, 29: νἱΐν 
3.18: 

᾿Επαλαλάζειν, οἸδπηογε πη ἢαλαὶ τοΊ ]οτα 
να» 26ς 

Ἔπαλξις, ρίαῖει5, ἰοτῖσα, Ῥτορυρπᾶ- 
ΟαΪαπι, ΡΠηᾶ νὶ, 1, 53. 

Ἐπὰν, ροϊαυᾶτΓα ᾿ἰἰ, 2»7 1. 
Ἔσανάγειν, ρεάεπι τεΐογτγα ἵν, 1» 3. 
᾿Ἐπαναϑεάομωι ν, 4.» τι. [αἱρίοϊο εξ 

σΟὨΓΘΤΏΡΙΟΓ. 
᾿Εσανακεῖσϑαι, ρτοροπταπα εἴ ᾿ἰΐ, 3, 

ΠΡ 
᾿Εσανατείνειν ἐλπίδας, ἔρεπι οἴεηάετε. 
ἢ δρυθσ. 

Ἔσάνειμι, τεάϊθο, οταῖίοηε τερεΐδπι 
Τα ρότίοσα ἵν 2», 15. 

᾿Επαρήγειν τινὶ, Δ ΧΙ] Πα τὴ ἔεεγε ν]» 4» 
1ὃ. 

Ἔσαάρχειν γῆς, ἴῃ ἀϊτίοιια Παθεγα ὑτο- 
ν] ποτ ἷν, 6, 2. ἔϑνους, Βεπῖεπλ 
ἴμο ᾿πηρθτῖο {Ὁ δ] ἔζαπη τεροτε ἴν, 1» 4:- 

᾿Επεγγελᾷν φινι,) ἀδτίάδγα ν, 5, 9. 
᾿Εσεὶ, Ροίϊᾳυᾶπι, “4. εὐθὺς ᾿ ὅν τ. 

δ. Ορίαί. ἵ,. 37. τὸ: ἴ, 4,» 21: ἰ, ό, 
34. Θυϊδὶ, 4, 7. Θυδχπηάϊα ἱ ', ε 
20, Θυοιϊείουπαυς, ριον νιῖϊ,. 2" 
21. ᾿Επεὶ τάχιστα, σατὴ ρτπλαπι 

11}. ΦΣΊΩΣΕ 
᾿Εσπείγεσϑαι, ᾿ἰπσαγαθεγα, ηἰἰ σοηίτα 

Ὠοίεπὶ νἱ]ϊ, 1» 9. 
᾿Εσειδὰν, ροϊαυᾶτη, ς. “σοη). 111, 1, 18. 

ἐπειδὰν τάχιστα, ἢἥτηαι! ἃῖαας, υἱ 
ρηπιυπι ἷ,.3» 14. νν 4,21: 

᾿Ἐσειδὴ τάχιστα, ἤταμ! δἴασε ἱν 5» ὅ- 
᾿Ἐσεισσηδᾷν, ἥπλὰ] ᾿πΕ]γα 111, 3, 64. 
᾿Επεισπίσπειν πσινὶ, ΔάΟτΙΙΓΙ νἱῖ, 5), 27: 

ἱσγδια  ἱρα, ψὅς 
Ἔσειτα δὲ, ἀεἴηάε, ῤῥγέε. πρῶτον μὲν 

ἱνν 5. 51. 04 αδε!ῇ, δὲ 1], 3»,.1. 76 Υ 
γσεῤείϊεσ, ταύτη, ἀεϊπάθ, ἀδπῖααε ἵν 
3. ἩΔΜΔ Τυτα, ἐε οορεσι ορα, 14], 
φά. εὐθέως μετὰ ταῦτα ὶ, ὁ, 11. 11, 

ἴα τὶ ἀειουπι, ἢ ἢθος ἰἴὰ ἴμαι ἀν". 2.) 
2ὲ ᾿ς νἀ τ τ ἀν, Ἐν. 20. 
ϑογυ ἐπιηογγοραϊίοηὶ ομγη φμαίαηε 
ἐπα ρπιαί ον αμὶ ααἰ»ηταίίοσο ῥγοία!α, 
ἢοςίημα νεέσο ὁ 1), 1, 20: Υἱὶν 5» 

83: ΨΠΠ, 4.) 23. "Ἔπειτα, ἴάτΊΕ Υ» 
δ ἔδυ 

Ἐσπεργασία, 705 τηυτι88 ΔρτΙ ΟΟἸ τα τῶν 
ἀν» 2, 23. οί  νἱ, τῆϊ, φυὶ 
πο έγμπα ἰοῦ ἐγ ρεόᾷ ἐλ ρρίρ σὲ 
σὴν ἀλλήλων ἐργάζεσϑα 
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Ἕπεσϑαι ῥγο πείϑισϑαι {. ἄρχεσθαι 1, 
ὅ, 26: ἴΐ, 1, 1, ἤξηᾶ [εαα], τηΐ- 
Νήρ ν]], 4, 14. σύν τιν; ἵν, 5, 48: 
ν, Ὡς ἘΦ εὐνὶς 29 10. ἐστί τινι ν, 2.) 

1. Ἑσόμενοι, φοτη [65 οὐ 

᾿ΕἘπεύχεσϑθαι, νοϊατῃ δά]ϊοεγα, μγεσατὶ 
ΟΠ ΣΟ ὑτἰὶι χᾷ. 

᾿Ἐσέχειν τῆς πορείας [01]. ἑαυτοὺς, [ᾺὉ- 
Πῆδτθ, ποὴ Ρεγβεια νία ἵν» 2, 12. 
᾿Ἐσέχειν, [ο. δίωξιν, Τα Πῆετε, βτὰ- 
ἄπη) ἤεγε, ἰτηρεία πη γερτίπηὸγὸ ἱ, 
4. 23. ᾿Ἐσπισχήσω, [ς. τὸν χρόνον, 
ΤΏΟΤΆΌΟΣ, [ὐηίζαπι ν, 4, 38. ἐσι- 
σχὼν μοικρὸν, στη ΡΌΪα πὶ ἰᾶ- 
συϊθοε νυ ΣΌΣ 

Ἔσὶ 0) δ: ψετιίεῖτο : ὧε γ»ιοίε ἐπ ἰο- 
ΟΝ 5. ἡ ἐπὶ Βαβυλῶνος ὁδὸς, νὶᾶ η1δ5 
ἀποεῖς Βα γ]οπ πὶ πεν 2.7... ν.3} 
45: Υἱϊ, 4, 16: ἐπὶ Λυδίας οἴχεεσνλαι, 
ΔΌΪΓΕ ἴῃ ἰγάϊαπι Χ1}.1} χϑίϑαν θα) 
Σάρδεων φεύγειν," Θατάοβ ἔασα Ρεῖετα 
νἱῖ, 224 . ἐσὶ τῆς γῆς χαζασ τειν, 

1Π ἔθ ΓΆ ΠῚ ἀφοίάετο, χοῦ 80 εαὰο 
ἵν. 5, 54. ἐφ᾽ ἵασπων ἀναβαίνειν, 6- 

ααος σοηίσεηάεγε 111, 39 27. ἴδε 
Ἰοῥογε: ἐπὶ Κύρου, ΘΟγτο ἰἱπιρε- 
Ταπία νἱη, 4. 5: ΜΗ], δον απ. ι2}2. 
ἐσὶ τῆς αὐτοῦ ἀρχῆς, ΕΧ ἘΠ}: 16 Ὲ- 

παῖδ οοερὶς ΜΠ 7}.1: ἐσὶ σῶν ἡμε- 

σέρων προγόνων, ΚΕΙΏΡΟΤΕ ΠΊΔ]ΟΥῸ ΠῚ 

1, 6, 31, ἐπὶ τῶν πράξεων, ἴῃ τεθιι5 
δογεΠαἷ5 ἷ, 6, 25. 1π γέ γε αγὶ: 
ἐσὶ κέρως, ϑ ἥιδᾶψι 3.5 34. ἐπὶ βε- 
τώπου, τι ἴτοητε ἰἰ, 4, 3. ἐπὶ σετσέ- 
θών, «υδίεγῃϊ ψἢΠ], 3, 18. ἐπὶ σριω- 
κοσίων, δὰ ττεσεηΐοβ ἰΐ9 4» 2. ἐφ᾽ 
ἑνὸς ἄγειν σὴν τάξιν, σαπιατίθ. πὶὶ- 
ΤἸιτ65. ἥπραϊοβ ἀείποαρβ ἱγα 7.060 ἰΐ, 
4: 2. ἐπὶ φάλαγγος καϑίστασδαι, 
1η 8οῖε ἤδτε : ὧδ γηὶἐέμε ῥγαζεξ]ὶς 
ἐηγεγίογιδως, . ἴπ μα φιμίγιιο σεόρεμ- 
γα, εἰ πιαηίρμο "αὐ τη βνμέδες νὶ, 3, 
21. 2) ὕμκπι ἀαίνο: ἀὲ ἰοοο; ἐσὶ 
Φρυγίᾳ, ἴῃ ῬΏτυΡια νἱῖ, 4. 16. ἐσὶ 
σαῖς ϑύραις, ἴῃ αἴτίο τοσίς νἱϊΐ, 1» 
33. ἐπὶ τῇ ϑύρῳᾳ γενέσθαι, αὰ ἴοταβ 
ει Ἰοσα τ δηΐε τἀθεγηδου τι να- 
ΠΙΠῈ 11, 3, 21, ἐπὶ ϑαλάττῃ οἰκεῖν, 
ΟΥ̓ πὰ ΠΊΔΙΙ ΓΙ Δ ἢ ᾿ΠΟΟΪΕΙΕ ΥἱΪ, 4» 
9. ἐστὶ σῷ ποταμῷ ῴ, ῬΙΟΡΙΕΓ αν! 
ΝΠ, 5211. ἐπὶ σοῖς ὁρίοις, δα ἤμπο5, 

ἵπ Πηϊδᾶς ἰΐ, 4, μας ἌΝ ἐσὶ 

τῇ εἰσόδῳ, δά (οταβ 1, 3,11. ἐστὶ σοῖς 
ὅπλοις μένειν, ἴῃ ἀΓΠῚ8 πηδΏστα νὶϊ, 

2, 8. ἐπὶ τοῖς ὑσοζυγίοις κατπαλεί- 

σειν, ρα Ἰυπηδηΐα τα] πα] ατα ν, 
3, 34. ἐπὶ πᾶσι παρεῖναι, τα 5 
Οὐ 5. Ἰηῖογο δ ἵν, 5, 44. [π 
Μη 20} ὅπισϑεν : ἐπὶ τούτοις, Ῥτο- 
ΧΙΠΊ6 Ροῖ 1051 Ἰ, Πα το, πολξττευσ, 4 

38. εἰς, ἐσὶ τοῖς πύργοις, Ροΐδ τυγτο5 

νἱ, 3», 29. ἐπὶ τοῖς ϑωρακοφόρδις; 
ΡΟΙ͂ Ἰοτγοδίοβ νὶ, 3, 24. οἱ ἐπὶ σῶδι, 
ἴςῖ]. σεσαγμοένοι, αἰϊσιγέμν ΟΥ̓ ϊα Τη 
Ὁ ΤΙ ΠΪ 1 ἀοία δϊ ΔΡΠΊΪΠΒ, ΦΉΟΥ οὔτε 
ἮΙΣ ΤΡ Υ 15 ΘΕΥΤΉ ΙΑ 171 60. 17 1791-- 

εἰ απ αρίογίογες αὐ ῥμρπαμαμηι 17)ι- 
ῥέαιαγήψμε ῥοαοηη γεζεγεπίες νὶ, 3. 
25. 27). [)ὲ ῥοϊεβαίε: ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι, 
ἴῃ ποῆτα εἶξ ροιεαϊα ἵν, 2, 13. 
ἐφ᾽ ἡμῖν γίγνεσθαι, ἴῃ ποβτατῃ μρὸ- 
τεαιθτη νϑηϊτα ἵν, 590 16. τὸ ἐπὶ 
σοὶ, ηυοά εἴ ἴῃ τὰᾶ ροίοῆδίε ἱ, 4,» 
12. σὸ μὲν ἐπ᾽ ἐμοὶ, Πα ηταπΠι ἰῃ πε 
ξαϊο ν, 4, 11. ἐσὶ μάντεσιν εἶναι, ᾿π' 
ΔαρΡαΓα ΠῚ εξ ροιϊεῆαιθ ἱ, ὅ, 2. δὲ 
σομαϊέϊοηο: ἐπὶ τούτοις, ὨΪα σοπά!ο- 
ηἰθὰϑ ἢ {ππ δνν ῦ “Ἢ 10. ἐσὴὶ σοῖς 
εἰρημένοις, ΘοηαἰτΙοὨ θ15. αἀἰξὶϊς νη], 
ὅ. η. ἐφ᾽ οἷς ἴασιν οἱ ἰόντες, αα] 05 
4υΐϊᾳὰδ σοηάϊοη 5 Ρτοξεόξατ! εἴ- 
(εξ νἱῖἱ, 6, χ. ἐφ᾽ ᾧ, ἀἀ αυος αἱ 
Ψ}, 8, 24. [0ὲ ἐξπβογε: ἐσὶ τού- 
τοις, ῬοΙδα, ἴα ν, 5. 21 : Υἱ, 3.» 
10. ἐπὶ τῷ δείπνῳ, ἴπτοῦ οὐ Δ Δ ΠῚ, 
ἀυταπ8 σου ηΒ τς {3:. δεν ἢ»: 3» 22. 
1). σαμία βηαίϊ : ἐπὶ κατασκοσπῆ, 
ἰρϑουϊαηαὶ οἂαία νὶ, 29 9. ἐπὶ σῇ 
πορείᾳ ϑύεσάλαι, ἰτ᾽ηοτ]5. Τα οἱ μ᾽ εη αὶ 
οδυία τη] ἀϊν! δ πὶ ἔδσΕΓΒ 1}, 4. 18. 
ἐπὶ τῇ ϑεξ αὑτοῦ, ἀὰ σοη!ρεέξϊαπι 
Τὰ] ἴ,. 4») 24. ἐπὶ σῷ κέρδει, Ιᾳοτὶ 
Βιαῖία 11», 29 12. ἐπὶ σῷ ἐκείνου κακῷ, 
δὰ ῃὩοσεπάμτῃ εἰ ἱν, 6,6. (ἢ νὶ, 
39 16: ν]ῖ, 4» 3. ἐπὶ τούτῳ, ΟὟ 
Ὦδησ οδαίαχῃ 1, ὅ, 30. οἱ ἐπὶ σαῖς 
ἄρκυσι, ἴο. τεταγμένοι, αἱ ται 5 
ΟὈίδγναπαϊβ ΤἘγνληΐ ἰ19 45» 25. ἐπὶ 
τῇ Κύρου δίκη, ὧἰ Ογτὰβ ἀε εοὸ ξἀ- 
τυϑτεῖ ΜΙ, 4. 10. 6 σαμα, Ῥτο- 
Ρίοτ: ἐσὶ δίκῃ, δ )7υδιοϊοπιν 1;..3, 
16. ἐπὶ «τοῖς ἀγαϑοῖς, οὗ τὲβ σὰ ῃ- 
ἀδβ ἵν, 5. 14- ἐπί σινε σαίεσθαι ἰϊ, 
3, 10. ἐπί σ΄. φϑονεῖν 11, 4, 1ο.. 12)ε 
σοηγμηξζίοηε: ἐπὶ τῷ σίπῳ πίνειν, ΟἷΌΟ 
ἀάάετα ροίαπ), ἱπῖεῖ εἀδηάαπι Ὁ]- 
Βεγευϊ, 2. 27... ον οα ΕἸὴ 
σλεονεξίῳ ἄρχειν τινὸς, ὨΘΏ ἰδγναῖα 
σοπηηοάογα τ) Θοααα ϊατε ἱπηρε- 
Ταγὸ, Ἰη)υτ6, ᾿Π Ὁ ΘΠΊΘΓ ΝΕ}, 5, 24. 
ἜἘσὶ πᾶσι φιλότιμος, ἴῃ ΟΠΙΗὶ τὸ 
ἰατἀ 15. νι δ᾽ ἰϊ, ες, Ζῶ. "ΡΕΘΈΣΡ ὃ 
ἐπ᾿ αὐτοῖς, μτοοῖογθα ἵν, 5, 38, Ἐσὲ 
πόσῳ; αΔη[). ΡῖῸ 400 Ργεῖο 8ο- 
σορίο δ᾽ Π|919 43. Οὐμηα ἀσομψαίσο: 
δανεγία5, οοῃίτγα, λοι ἐέοεν ς ἐπὶ σοὺς 
σολερίους ἰΐνωι, ἀνε 5 Ὠοίζοβ ρτο- 
Ποιϊο ρου νἱ, ἄν τότ θές, 
1ὴὲ εοη βίο : ἐσὶ ἀργύριον, Ἀτροπτὶ 
ΡδῖθμαῚ οαυΐα ἱ, 6, 12. ἐπὶ στρᾶ- 
σευμώ πέμπειν, τηϊζτετα δὰ ὄχοζοὶ- 
ἴα ἃτοοπεδηἀαῃχ ἱν, 55)31. οὔὸν, 



ΙΝΘΕΧ ΘΟΕ ΕΟΙΤΑΤΙΒ, 

3, 12. ἐπὶ σοὺς Θϑησαυροὺς πέμπειν, ἱπαιτατοηΐα εἰ αἰ (οἱ ρ 1 πδ ἄατε ἵν, 
ταϊτίεγα αὶ {πείδαγοβ ἃθουδῃξ νἹ], 29 45. 
25 14. ἐπ’ ἄρισσον εἰσιέναι, δὰ ρτᾶὰη- ᾿Ἐπιδεῖν' ἐσ δεδεμένοι σρωύμωφα, ααἰθα5 
ἀεπάμππι ἱπρταάϊ ἱ9 3», 11. ἐπὶ βώ- ΟὈΪΡαΐα πὲ νυϊπεῖα ν, 29 32. 
λους ἐπικύπτειν, 6 ἸΠΟ]ΙΠᾶγα δά ᾿ἘΕπιδημεῖν, ἴῃ ατῦε εἴα νἱ], 5, 69. 
Β᾽εῦαθ πυπιο το] ημἀδ5 11, 3, ι8. ᾿Εσιδιδάσκειν ῥγο ἔπι διδάσκειν, ἀοσετα 

. 

Ὡ- ““-ὩὦἘἔλοσ,.» ὦ). ἀν ἐσὶ χιλὸν εἰ ξύλα, φαθαϊαίασῃ εἴ τε] 8 1.3.1: 
Ἰρπαΐαπη νὶ, 3» 9. ἐπὶ δίκην κατα- ᾿Ἐπσιδιδόναι, αἀάοτγε ν]]], 5. 19. σοῦ ἑαυ- 
βαίνειν, ἀὰ σαυΐαπι ἀϊσεπάατῃ ἀε- σοῦ μέρους, ΑἸ115 ἀξ [1 ροτγίοπα ἴδτ- 
Γοεῃμάδγα 111, 1, 6. ἐπὶ σοῦσο, ΟὟ ΒΙΓῚ ἵν 55) 1. ἄν σοσοῦτον ἐσιδιδώ, ἢ 
απο χά ν᾿ Σου τυθαν ΥΣ ΕΟ ὩΣ Ραάοτ πΊδι5 δος απὸ οοερὶΐ, πιοᾶο 
αἰϊὲ: ἐπὶ πόδα ἀπιέναι, τεΐεττα ρὲ- αξῖι5 ἔμοτὶξ 1, 4» 12. ἶ 
ἀεπλ, ψ], 5. νἱϊ, σν 6. Ἐπὶ τὰξΓή ᾿Ἐσιέναι, δΔἀνεηίΐδτε ᾿Ϊ, 4.5 22. ἰπναάοτγα 
ϑύρας παρεῖναι, ΟΘΟΠΊΡΆταΥα ἴῃ δῖσϊο 11, 3), 17. Τῆς ἐπιούσης νυκτὸς, 

᾿ ΣΕΡίθο Π|, 3, 12 : ἐπὶ τὰς εἰσόδους ποέξῖα {ξα 6 Ὡ1]) ν]], 2» 3. 
στῆναι, δὰ οαἤηιοτυϊη ροτίας ἴτε ᾿Ἐπιέννυσθαι γῆν, τετγάτη ᾿πάπεγα, ἢ. δ. 
111, 3», 68. ἐπὶ λόφον φεύγειν, ἴῃ οοἷ- ἴεγγα ΟΌὟΤΆΙ. ΠΌΓΏΔΓΙΙ νἱ, 4,» 6. 
Ἰεπὰ ἔχροτα 1,1, 4- Ἐπὶ δύο στέ- ᾿Ἐπιζητεῖν, τεααίτετε, ἀεπάετατε δὉ- 
δια, αἀ ἄυο ἢαάϊὰ νἱϊ, 5, 8. ᾿Εσὶ (επίθτη ἵν 2», 4. σαγᾶγε αἱ σοτηρᾶτε- 
ταῦτα, Ῥιϑεῖοτρα 1, 6, 31. ᾿᾽Εσὶ σο- ἔδηῦ νἶν ὦ. υδς 
λὺ, Ἰοῆβα ν, 4» 45. 2)π. ἐπὶ μακρὸν ᾿Ἐσιϑυμία, Ἰίθτάο, νεη δ 5 συρίἀ 85 1, 
πορεύεσθαι, Ἰοῆξο ἀστηΐηθ ρτοοξάδγα ἄ;. 3.4.9 νἱν ἐν ι6 53: 
1ῤιά. 8. 47. ᾿Επὶ πλείω, ἀϊατί5, ᾿Εσιϑωρακίζεσθαι, Ἰοτίοατη ἱπάποτγε {]ν 
“α. πιο, 45) 3. Ἐπὶ 1ρηιοἐρεμν, διυι 
πῖα], Ἰρτδ,» 2. 4:5.: ἱρὰ ον δ: ᾿Εσικαίριοι “Ἰἰσεπίμν ῥγοῤγίε ἄμσος τπ11- 

ἜἘπσιβαΐνειν τινὶ, ἰηνδάεγα αἰϊημεπι ν, ἡμηη, μὲ γηγγίαγολὲ, οἰ αγολὶ, σός: 
2; 26. τῶν ἀφιεμένων βελέων, ρετνᾶ- ἑμγίοπες οἱ ἰοσλαρί, ῥγοῤίεγεα φμοά 
ἄετα Ἰοουτα, δὲ (οἰὰ πα Ἰ8οε- πολ ασορη εημίμγ ογαἐιδμς αοίεῖ, Με 
Βαηΐ 111,» 3»υ6 1. φμος, ῥοβμίαπίε τῷ καιρῷ, {μηηηηίς 

ἜἘπσπιβοήδειω ν, 4, 47. Δαχὶ τ πλὰ- μα οογεσοσαί, τὶ οἰεηε ἐς αἶα δε ϊο ἀε- 
ἴὰαο ῥγθ πὶ, αὐ ἐσισυμμαχία 1], ἐιδεγεί, εἰ ἀεὶ "παπααία ἀεξεγεμπάα αὐ 
259 23. εἰ ἐσιγαμοία, ἄμοες τη ψεγίογες τα έείγμε σγεραγίος 

᾿Ἐσιβουλεύειν, οὈίεγναῖο δε, απὸ δά 271: ἀοίοὶ οὐ δμς σοη μος. [σοῖς 
τε ἀροτγεάϊεπάατα ἤπί ορροτίαπᾶ οἰᾳῆομς, μπᾶ απο ἰδ η 1ο 6721 δΟ71-- 
1, 4,13. ᾿Εσιβουλεύεσϑαι, ἸῃΠάϊα- Μιιμῖ, οὐδ Αἰ, 3, 11.12. Ηϊπο τἱάφηε 
τὰπι Ραηουϊο εξ ἐκροπίαπῃ ν, 4» 4 Ογνο σοπνοσαηίμν, μέ ὧδ βωηηις 
ΤΕ δε ἑ: ἀεἰϊδογείμν ν, τ, τϑ τνν, 55,43: 

Ἐσιγαμία, τα τὰ σοΠ ΠΡ τὰ 1; 5» νἱ], 5,97. 4!χεὸ οἱ ἐπικαίριοι σῶν 
3: 1ἴϊ5.2, 2323. Ηεγοάοίπς 1, 74. σο- συμμόώχων μμπὶ τὺ οἱ ἄρχοντες τῶν 
σαὶ γάμων ἐνωλλαγήν. Μίάε ἴῃ ἐπι- συμμάχων Υνἱϊ, αν 1. δοἰϊ. νἱϊ,) 4.13. 
βοήϑεια. Ιεοὶπάς α γὸ ταλίζαγε 1α167)1 710771671 {γ4- 

᾿Εχιγαυρωϑ)εὶς, δηΐπλο εἰαΐα5. 1, 4» ἀἰμξίμη οἰ ονηηῖηο αὐ ῥγοσονες αρ11-- 
50. οοίγμε (γν], φεῖα ἀϊ φώοφηε οῤῥογέμ- 

᾿Επιγεραίρειν, ὨΠΟΠοτΤΕΠῚ ΕΧὨΪθετα νἹ]], πὶ {ξε Ἰάοπεὶ υἹαεῤαπίμν, φιῖῤωοιεπι 
δ»ιλ. 1: ἀε νεῤμδίισα ἀεἰϊεναγείμν νἱϊς ἃν» 4. 

᾿Εσιγίγνεσθαι, δοσύτγγεῖα 1, ό, 40. ΥἹΣ, 4.» 22. Ὑἱἢ, 59. 5.: Ὑπ|., ἅ, 2: 
Ναίοι νἱν 1, 12. ἐσιγιγνόμενος, «ἷε Ζτφπε οἱ ϑεραπεύεσῥελαι ἐπικαίριοι Ἀμπί, 
ῥομενταίο ΥἸϊ1, 75. 323: γος οοἷϊ ΟΥΥΣ τρίεγεγαὶ Υἱι,), 2» 

᾿Ἐσιδαψιλεύεσθαί σινός τινι, ἸΔΥρῚτΙ, αἷ- 254 
[ατῖτη Τα ρρδάϊτατα 11, 2, 15. ᾿Εσικαλεῖν, ἀσσυίαγε ἵν, 55» 12. Ἔσι- 

Ἔσίδειγμα καλὸν ἐπιδεικνῦγαι, ἀοσα- καλεῖσηαί σινα, ΧΙ τ. ἃ] Ου} 5 
τηεηίαπη Ὠοηξῆαι5 εἰ ΠηραΪαΓΙ5 ᾿πΊ ΡΙογᾶγα Υἱἱ» 1,.35: νἱῖ, 45»1- 

' ΡῬΓαάδητίϑο ἀγα νι], 27) 15. ᾿Ἐσικάμπεειν εἰς κύκλωσιν, ἀοἰεὶ σοτ- 
᾿Εσιδεικνῦναι ξαυτὸν, οἰϊεηάετε 4815 πὰᾶ ᾿ηῆεξϊετα νῖϊν 1.0 5. 4ζ[π. σὸν 

ἢι νἱτ ἴἰϊ,.3, ὅι. ᾿Εσιδείκνυσθηθαι σὰ καμπαῆρα ποιεῖσθαι εἰ ἐσικαμπὴν 
ἔργα Φιλανϑρωπίας, ἅξιετα Ρᾶτίεβ ἢ0- σοιεῖσαγωι 8. 6. 
τηϊηῖβ δ οταπι σοτητηοά 5 Πυἀσητῖ5 ᾿Εσπικατακλείω ἵν. 1, 18. εταί δηϊεᾶ. 
νἰ17 4, ὃ. ἔργα πιστότερα, Δεῖ πὰ- ᾿Επικωταμένειν, ἀἰαἰ5 ΤηᾶΠΕΓΘ ἷ, 29 
Ἴοτᾷ δάοτα ἐρϑοϊτηῖηα ν᾽, 5, 64. 14, 

: λόγον, Γρεοϊπιεη εἱοηασεητῖο ἄᾶτα ν, ᾿Επικεῖσθαι ταραπσαομένοις, ἰῃαγα ἰὰΓ- 
4, 47. τὴν παιδείαν, ἀοοιπηθηταπι [ραι18 νἱΐγ 1»).27ς 



ἜἘσικελεύειν, δΔποτίαγὶ 111, 3», 41 : νἱ» 
3» 27. 

Επικουρεῖν, Ρτοάεῆε νἱ, 2, 30. 
᾿Ἐπίκουρον καλεῖν, αα ορεήλ ἔεγεη ἀδηι 

δτούθειθ ῖ, 59.123: 
᾿Ἐσικουφίζειν, Ἰενὶ5 ἴασεγε ἱ, ὅ, 25. 
-ἐλσίσι, ἴρε Ἰενατγε, ἴρε ξδξϊᾷ ταδί! 
ἄἀδρείϊεγα εχ Δηἰ ΠΟ νἱϊ, 1, 18. 

᾿Ἐσικράτεια, τερῖο δ] σὰ] 5 αἰτοηὶ 
Τα] εξϊα ν. 4» 28. 

᾿Ἐπικρατεῖν, νἸξϊοτε οἵβ ν, 4. 25. 
᾿Ἐσιλαρμβάνεσθωΐί τινος, σοτΙγίρετο νἱϊ, 

1,98δ.. 
᾿Ἐσιλανϑάνεσθαι οῤῥ. χέριν ἀποδιδόναι 

ἵν, δ, 30. ΠΟ ΡΓΘΒΠΪΟ ΟΥΠᾶΓΟ ἵν, 
157. 4. τοῦ φϑόνου, ἀεῆπο ἰηνίάετγε 
σἱ1,.3; 8: 

᾿Εσιλέγειν, ᾧ. 6. ἔτι λέγειν ἷ,. 3, 7. 
᾿Επιλείπειν, ἀεεθῖεΕ, ποη {ἀρρέξῖετε 11, 

ἄσ᾽ αἰ, ὐῦον 5, 4... Υϑὐϊο αν. ἃς ἐσιλεί- 
σπεὶ αὐτὸν ἡ δαπάνη, {ατητθι5. ἴὰ- 
οἰεηάϊ5 ποη εε ρᾶγ ]; ό, 9. 

᾿Επιμαρτυρόμενος ϑεοὺς συνσίδεροαι,} 71υτὸ- 

7υταηάο ῥδοιίοοῦ ὙΠ], 5» 25. 
᾿Εσιμειδιῶν, [τ] ἄδτε 11, 2, 16. 
᾿Ἐσιμέλεια, Ῥτοσυταηά! γαίίο ἱ, 6, 13. 

ἐπιμελείᾳ ποιεῖν, {τα ἀϊοίε ἔδοεγα ν, 

3»,{.47. 
᾿Εσιμένειν ἴο. ἐν ἵσστῳ, ἴε σοπί πεῖ [ἢ 

εα400. ΠΟῚ Ἔχοαίὶ 1, 4,» ὃ. 
Ἔσιμηχανᾶσθαι, ἰπίαρεΓ εχοορίϊατα 

νΠΠ, 8, τό. 
᾿Εσινεύειν, 'ππαετα, παΐαὰ Πρηϊῆοσατε ν, 

5» 37: 
᾿Ἔπινοεῖν, δχοορίζατα νἱ, 2» 4. 
᾿Ἐσίνοια. (ο] δῦ ἱπνεηία ΠΩ ἰΐ, 3. 10. 
᾿Ἐσινομία, 05 τασταογαΠ ρα ΠῚ 

211», 29. 23. οδίμχ' νἱῖ, 184. 1πίεγ- 
2νεἰαϊμν σὸ ἐν σῇ ἀλλήλων ἐξεῖναι νέ- 
ῥέειν. 

᾿Ἐπιπαρασκευάζεσθαι, εἰἰατη σοπιρᾶ- 
τὰτε δ᾽ νι υ: 

᾿Ἐσιπέμπειν, οἹαὶ, 71. ἵν), 55 τό. 
ἜἘσιπονεῖν σὸ ὑγρὸν ἴ,). 2, τό. νἱάδ συν- 

ἐσίσονειν. 

᾿Εσπίπονος βίος, νἱΐα ϑογα πλοία 1ΐ,), 3. 
Ἐ1' 

ἜἘσίπροσθεν σποιεῖσσαωι, ΔὨζα ἴδ Οο]1ο- 
οὔτε (αἱ ροβ αἸτὰπὶ Ἰαίθαβ τεξλι5) 
1. 4, 24. Ἰοσιπι οάρετα, Ό] τεξϊαβ 
ἢ ΟὈταητ5. ΘΟ 5 111» 3, 28. 

ἜἘσισάτσειν, ἰηΠπεῖηξία, ἱπῆταετα 6- 
4008 |Π|,.3, 27. 

᾿Ἐσίσημον χρυσίον, ΔΓ τη ΠΡ ΠαΙΆΓΩ ἵν» 

5» 40: 
᾿Εσισκέστεσθαι, ᾿ηΐρίοετε, ντάετε Πίης 

αυϊά ρατγαίζατη εἴ ργοθυ " νν, 45 10: 
τς 2 2 11, τριδ. 

᾿Εσισκευάσαι ἐφ᾽ ἁμαξῶν: αμήῥαοζει υἱῖ, 

ΕῚ 3» -Ξ »" . . “.» 

Ἐπισκοσεῖν) ἸΏ ΓρΡΊΘΕΙς Ψ}11) 2) 25. 

ΝΌΕΧ ΟΕ ΖΟΙΤΑΤΙ5. 

Ἔσισπᾶσθαι, ἀεάπσετε ἐο τ, σοτ τη 0- 
γΟχθν. Ἐν» 

ἜἘσισπερχώς, Πιυάίοία, αἰ σε πίε ἴνν 
πεν 

Ἔπσίσπεσθαι, [εααὶ ἵν, 55) 52. 
Ἐσισσαμένως, ἴοἴϊα, ΡΓΔΘΏΓΙΕΓ ἵ, 1, 3. 
ἜἘσισσατεῖν τοῦ εἶναι, ἰῃΙϊαοτε αἱ οἷ- 

ἴθηϊ Ψ1]1» 1, 16. 

᾿Εσπιστάτης, 40] ΡΓΕΕΕΙ͂ ΓΟΓᾺ ΠῚ [απλτηδα 
ΜῈ, 1, ὃ. Θὰ] ἃ ἴετρο ἢδί, 75 σοὶδ 
111, 3», 591 ΜΠ|Π, 1, 10. ᾿Ἐπισσάται, 
17) κε ΟΣ “]αἰθηίμν εἰς ἡ ἀϊσα5 ἂς 
χα ου]υΐαας νἰτίατα ρτεοπιϊοτγατα- 
46 ἀἰΓρεηίδίογεβ 11, 2, 19. δ] «δ 
Κρ. 1.αο. Ν 11, 4. οσσμγγσί ἐπισσώ- 
σαι ἐν τοῖς γυμενικοῖς ἀγῶσιν. 

Ἐπσιστέλλειν, τηαηάδία ἄδτα 1, 4, 26 : 
ἀϊι..2. 59. 1115. 39,11 οι ψτα, τ ἢ ἦν 
5,9. 31. 34. ἐπιστείλας ταῦτα, οὐτὰ 
5. τη δηΔ.15 1, 4» 32. ἐσισεσαωλέν- 
σαν 48 ίᾳαπι τηδηάδία ν, 3, 15. 
ΒοτΌετα 1 δρο]ὰ ἵν, 5, 26. Ῥεγ 
ἐριο] πὶ Ρεΐθτο ν, 5, 1, Ῥίσετ 
ῬΕΙ ἰεραίοβ νὶ, 2») 1. 

ἜἘπιστολὴ, ταΔηἀαίατη ν, 5, 4. (γπ. 
σὰ ἐντεταλμένα ὃ. 3. 

ἜἘπσισσρατεύεσνψαι, ὈΦ]] ΓῺ ᾿πέεγγα ν]]], 
5» 25. 

᾿Εσισυμμαχία, ραξίατῃ ἀδ τηπΐαο δ8- 
ΧΙΠΟ ἐεγθηάο, (εἰπε Δ είεηῖν. ΑΠ]1- 
“0 6) ̓ἰϊ, 2, 23. 

ἜἘσισφάττειν τινὶ, ἀραιὰ [ΕρΌΪ]οΟΓα πη 411-- 
Οὐ] 5. ̓πυπ]οἶγα, ραγεηΐαγα νἱΐ, 3, 
ΡΥ» 

᾿Ἐπιτακτὴρ, 4αϊ ἱπιρεγαῖ 11, 3,4. 
᾿Ἐσιτάστειν, ἱτηρεγᾶγε 1ν,..2..33:. 58. 

ΟΙΡΕτΙΘ, ἐδ ψιφαῖσο 1, ὅ, 21. 
Ἐσισείνεσθιαι εἰς ἀνδραγαϑίαν, ςοηΐεῃ- 

τἰ5. νἱγὶθὰ5. Ὀοπογαση νἱτούατα οἵ - 
οἷο ἔα πρὶ νὶ], 5, 82. 

᾿Εσιτειχίζειν φρούριόν τινι. αἀνοτίας α]1- 
ἡσεηι σοϑ πο! ] τῇ ἐχῆτγιθια ν, 3) 11 
3- 

Ἐπιτελεῖν σὰ σῶν ϑεῶν νἹ]], 5, χό. Ὁδὶ 
αηίξα ἀποτελεῖν ΘΙἴαῖ. 

Ἐπσισήδειος, Ἰάοηξὰβ 1, 4, 17. φυλάς- 
σειν σὰ χρήματα, Ἰάοπευ5. [ἀγνδη- 
ἀϊς Ορθὰ5 ν, 4» 33. τὰ ἐσιτήδεια, 
δοοοτηϊηποάαδία δά τε ἵν, 1, 12. 
Τὰ ἐπιτήδεια εἰς τὴν δίαιταν, δὰ νἱ- 

ξϊαση. πεοοῆατία ὙΠ], ιν Ὁν  ΒΡΩ 
Ω εοιΐθ): {ξγὲ τὰ ἐπισήδεια βπιῤ ϊ- 
ΟΊ ον ,ῥομμηγ) μὲ 1102.» 24: 11, τις 

εἶ: Ἐσίταδες, ἀς ἰπάδυθετία, ἀαία ορετᾷ ἱ, 
ὅ, 2. 

᾿Επισήδευμα, Ἰηδιςαςαπιὶ νἱ], 5, 86: 
ΜΠ “πο 7. 

Ἐσιτίϑεσθαιί σινι, δἀοτγῖ, ᾿νδάογε ἱν 
ὅ, 36. 37. 451: Νὶ, 3,13: Υ]], 1, 
ἡ τ ΨἹΠνγ 5) 14. φόβον τινὶ, τηει πὰ 
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ἰηουζετς ἵν, Κ, 41. ᾿Ἐσισιϑέναι ζη- 
μίαν, ρῬΡασπᾶτη ΡΓΟΡΟΠΕΤΕ ἱ, 2, 2. 

᾿Ἐσιτρέπειν, ρῬεγπλϊτίεγα, ἤηεγε, πο 
ῬΓΟΏΙΡΕΙΘ 1» 1, 2Σ Π|ν 2; Ὁ την» 5; 
22. 

᾿Ἐσίσροπος, ῬΥΟΟΙΙΓαΙΟΥΓ, ΟυΓΑῖΟΥ ταὶ α- 
ΤῊ] τὶ5. ΔΙΊΘ 88 ΥἸΪ, 45 132 : Ψ]Π1ν 3» 
48. ϑεά ἵν, 2, 35. οΠῇ μεγυμς σα- 
βνοηβε, σμγμς τπέπμς οΠ ται σοἰίϊ- 
Ξε οἱ αἱξίμηε ῥαγαγε: Ζοπαγως 15- 
ἱεγῤγείαίμν σοὺς τῶν σκηνῶν ἐσπιτρό- 
σους. 

᾿Ἐσισυγχάνειν, ἱποάεγε 111, 3, δ. 
᾿Εσιφαίνεσθαι, ἴῃ σοηίροέξιτη ῥγοάϊτγα 

Μιδιίο, δα τριῤγουο 1, 6, 4.3: 1ἱ, 4» 
17: νν 9 11 ὙΠ ΡΤ 

᾿Ἐσιφέρεσθαι, [6 ἸΠΕΕΙΓΟ, ἸΓΓΆΘΓΘ, ἐλ’ 
Ήῤγονη0 ἵ, 2. 10 : 1ἷ, 4.» 19. 

᾿Εσίχαρις, Ἰασαηά 8, 4αἱ ρΡἰασαε ἱ, 4» 
Ἴν ὙΠ 2; 2: 

᾿Εσιχειρεῖν, ΟΟΠΑΤΙ ἰἴΐ, 27) 23. τὰ αἰ- 
σχρὰ ἐπιχειρεῖσαι νἱ, τ, 41. σινὶ, 
Δαοτγὶ 4] 4 θη 1Π1,.3,).47. οὗ 1,.1, 

Ἐπιχώριος, ΤΏΟΓΘ ΡΑΓΓΙΟ τεσερίαβ εἴ 

Πιαίας νἱ, 4, 2Ζ. Τὰ ἐπιχώρια Τα. 
ἐπισηδεύματα, ἱπαίταῖα ρῥαιτὶᾶ ἱ, 4» 
2Ὲ:- 

Ἔσοικοῦντας, ποὺς ἐν τῇ Ασίῳ Ννἱ, 2) 
1Ο. 

᾿Επόμνυμι σὴν ἐμὴν φιλίαν, ῬΕΓ ἈΠΊΪΟ. 
ΤηΘΔ ΠῚ [ὈΓῸ ΥἹ, 4. 6. 

Ἔσοχ εσθαι, νΕἢϊ νῖϊ, 1. 49. 

ἜἜσποχιος. ΤΕ ΠΠῸΓ ΡγΟΌΔὈ1}15, εαυϊαπαάϊ 
ρΡΕ 9 2. Χ  Υ 1.3 

Ἔρᾷῷν, νΕΠ ΘΙ ΠῖΕΓ σΌΡΟΓΕ : νίκης ἢν 
3, 45. ποῦ ἔργου ἵ, 4, 5. αἰσχρῶν 
ἔργων, οσυφρίάνταῖς, ταγατη [ὈΓρΙ πὶ 
Ἤλργαγα νὶ, 1,41. Απιοῖο νη ετ 5 
σαρίυπη τε ποτὶ ν, 1,9. 

ἼΕρανος ῥν. (γτηθο]α, ρεσαηῖα ΠΟ] ]Δτ|-- 

οἷα καἀ δρυϊᾶας σοπιπηηθβ ; ἢϊπὸ 
παρακαλεῖν εἰς ἔρανον Ψὶϊν» 1. 12. ἦλ- 

Τεγῤγοίε Μῆονο, οἱὲ σοοττατὶ, αὐ αὰ1- 
1δεῖ, φαφηταπι ἴῃ {ε εἴ, σοηίεγαξ 
Δ ΤᾺ ΠηγηΔ ΠΏ ΓΕεὶ ; (νηι. εἰσφέρειν ἀγα- 
ϑὰ ἀλλήλεις. 

Ἔραστὴς ἐπαίνου, ἰδ ϊ5 ἀνά 5 ἱ, δ. 

ΠΣ 
᾿Εργάζεσθαι, ΟρΡῸΝ ἴδσεγα, ἔοάετε, ἃ- 

Τάτ» ΡΤ ΘΟΙΘΙΘῚΊ, 0 02: Πὶν “. 
ΣΕ ΠῚ Ἢ; ὍΣ: ὙΠ 1910: ὙΠ]: 
3..37. οἱ ἐργαζόμενοι, ἀρτὶσοἷδο ν, 4.» 

27: νῖϊ, 4. 6ὅ. ϑδῴωῤε αααϊϊίμν σὴν 
ὙΉΕ), 2, 18. ιν ΣΤ 
4. 5.: Υἱῖ, 5,.36. ἀἰγῥοὺτῖ, ὅς Τί. 

᾽Ἔργαλεῖον, ἱπτατηδητα πη ν, 3, 47. 
᾿Εργάσιμα, ἰοςα ουΪτᾶ 1, 4. 16. 
Ἔργάτης, ἃρτίοοϊα, ααἱ Ορὰ5 [δοϊξ ἵν 

όὅ,. τι: ν, 4, 24. 28. ἐργάτης σαρα- 
τηγὸξ, ἹΤΩΡΟΙΔΙΟΙ “τη 5, ἰπάα- 

τὰ 1, 6, τ8. ἐργάτης τῶν ἐν πσλέ- 
βέῳ, ἴῃ τοῦ 5 Ὀ6]]Ἰοἱ5 τε ἵν, αν 

᾿Εργοδότης, Ἰοσδίοτ, αἱ Ορυ5 ἴδοϊε- 
αἀαπὶ ἰοσᾶζ ΥἹΠ, 2, 5. {εα γεάεγπίον,, - 
φμῖ οῤἕς μιόγοεάς ῥαξία γαρσιεπάμη 
εῖριε, ἀϊοιίμν ἐργολάβος, (, ἐργολή- 
στῆς. 

Ἔργον, τεβ βεῖϊα, {ε υἱέϊογία ῥατγία, ἷ, 
4, 24. Ἔργον τῆς ϑήρας,. νεηδῖ 
ἰρία ἱ, 4. 17. Ἔν ἔργῳ εἶναι, τηᾶ- 
πατῃ σοπίδγυ δ, Ραρπαηάο οσσὰ- 
Ραΐαπῃ εἰς νἱϊ, 1, 27. "Ἔργον, ἴα- 
οἴπα85, (σα 5, ὧδ σαάε νὶϊ, 3, 15. 
ἔργον πονηρὸν, τηα]είαξϊατη 1, 25) 3. 
Μᾷαπυπ, οβοϊαπι 1, 4» 25: 1, ἐΥΞ 

Τα σ πον ΠΈΡΙ Υἱ, 3, 27: νἱ, ΄ν 
10. ἔργα ἀρετῆς, νιτατις υάϊα ἷν 

5, 8. πολεμικὰ, ρᾶτῖα5. ταὶ πὶ} [τατὶς 
', ὅ, 13. οἷς πτοῦπσο ἔργον ἣν, α]Ὀυ18 
Ἰά παροῖι ἀδίατῃ δἴαΐ ἵν, 55 36. 
Ἔργον ἐσαὶ, αἰ βῆ ο"]ε εἰξ 1,1, 5 : 1Πἰν 
3. 2 ΝΣ 5, 51. ἔργον ἰσχύος, [685 

δὰ 4υᾶπι Εἢϊοϊεπάδτη ορυϑβ Εἴ σοτ- 
ΡοΥὶβ τόθοτε ἱ, 29, 12. ἔργον ἔχει δεό- 
μενος, ναϊάα τοραῖ, νἱϊῖ, 4. 6. Ἔρ- 
γῶν ἐπιστάται, το 1165. ορέταπὶ Ρὰ- 
Ὀ]ΙΟΟΓᾺ ΠῚ ΟὈΓΆΤΟΓΟΒ γι. το ο΄. 

“Ἐρείσειν σὰ τείχη; τηοεηἷᾷ ἀειηο τὶν 
Ι͂ο]ο ϑῆησᾶγα νὶϊ. 45. 1. {εὰ Οοἀὰ. 
ἄυο κασερείσειν Πα δ ηΐ. 

Ἔρηροος, δἀγαίοτα εἰ ἀείεηίοτο ἀεδίτα- 
18. ᾿ἀοίεὐταβοῖν, αν οὐϑεῖν, ..2 0: 
νην αν τ᾽ Ψ εν 25. Τῶν 
ΠΊΟΠ 65 ἀείσττι, αὐὶ εἰ (οἸ τα ἀο 1], 
2.1. χώρα ἔρημος, ΒΕΓ ΟΠ ουϊτὰς 
111, 2. 2. Ἔρημα “σῶν πολεμίων, Ὡ8- 

ἄδ εἰ ἀεπίτατα ΠΟΙΙ ΘΒ. νἹ, 1, 17. 
ἜΕρημος, δΙϊοὸ οτοᾶΐὰβ ἵν, ό, ὅ. 

Ἔρις τῆς μάχης, σοῃίεπίῖίο ῥγοὶὶ 1ἱν 

35,15. ραν ἐμᾷ 
ΠΕΠῚ δχοίϊαγα νὶν 2» 4. 

Ἑφμηνεὺς, ἱπτεγργοϑ ἐνδ:" 2: 
Ερῥει τἀμὰ, αζατῃ οὐ ΓᾺ 6 νἱ], 

Ἔῤῥωσο, να]ὲ ἵν, 5», 33: 
"Εῤῥωμενεστέραις ταῖς γνώμαις, ἀΠὶπΐξ 
Του] ογι Ὁ. 5 111). 3) 31» 

᾿Ἐῤῥωμένως, ἴοτγιτοτ, ἤηδ πχεῖα, Ἰρηδ- 
να, (ἐρηϊτα εἴ οαπέϊδιϊοης Εἰ, 3» 
43. 57. 59 : Νἱ, 19. 26. 

Ἔρυμα, ἱά, πὶ αἰ; 3... 63... 
᾿Ερυμνὸς, ται ηϊα5, τας 5 ἱν, 6, 35: Πῖ, 

Ζ.ο 61{νν, 2». Ὁ. ΧΟ. δἰ ρυκονδς 008; 
τοαπία ν, ΡΖ νὴ» αν 27.τ νἱὶ; 4; 
10- 

᾿Ερυμνότης, ΤΑ ΠἸἰἰΟ νὶ, 1, 23. 
Ἔρχεσθαι, ἀνε ϊ, 46 τπευσιῤμς ἱηηβον- 

ἑαπα ἰδ νὶ, 2. ὅς ΔΘ ΕΘ σου. 
20. Ἀεάϊτα νὶ, 1, 40. Διὰ σάντων 
σῶν καλῶν, ΟΠληΪΒ Ποπεῆαιὶβ ουττὶ- 
ουἰσιι σορῆδειδ' ἰνι,, 185... Ἐλ.- 

1,23. 

Ἔρημα ὄρη, ͵ 

ἔριν ἐμβάλλειν, οοπίεητιο-. 
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ϑὼν ἐδίδασκον, (ατὶπι ἀοοεθαπι ἰδ, 
ἃ νῷ: 

Ἐρως σοῦ ἄρχεσθαι ὑπ᾽ ἐκείνου, σαρὶάϊ- 
ἴὰ5. ΟὈτοι ρογαπαὶ {{Π1π|5 ᾿πιρετῖο γ9 
ιν δὸ. 1) ὲ αηχοζο ἵνοποιῖς ν.. 1. 
15. 15..31: 

᾿Ερωςικῶς ἔχειν φινὸς ποιεῖν, ἸησεΠάεΥα 

σαριαϊταῖε  ᾿ἰϊ,. 3,12. ζ)π. ἐπιϑυ- 
μίαν ἐκβάλλειν. 

Ἔνϑὴς, νει τν, 5, 39. 
ἘΞ σπόρο, ΘΟ ΘῺ8 ἢν 1.,.5: 11,3») 22. 

Ἐστεροσῆθο Κς. 1. 1ὖ; ,0}}.. 6», 6: 

φαδιηάια, αυούβαμδ ν, 4ν 7. Ἔστ᾽ 
ἄν, ἀοχιδιοῦῖνι κὐρ 68 ..Χ,..4...32.:. νὶ; 
1 προ δ δ καα, ὁξασε χ᾽ ἄν, ἀο- 
ΠΡ, ἀπ εΥΗΣΞ 

Ἕστία, ἕοσα5 γιῖ, ὅ, 56. ἱρῃ 5 ἰάςετ ᾿ῃ 
ἴορο ἃ. 47. 

“Εσσιξν, σὴ ΕἘΧΟΙροΓα ἷ, 35 10. ψκη- 

τήμα, ΟὟ ρατίδ) νἱδιοτ πὶ ἐρα- 
Ἰὰτα ἄτα τιϊν 4. 1. Ἑστιάσθαι, 
δρυΐ, νῆϊδ.. 3.,.3.3: ἍἹ]], κ, 21. 

τεσ σὶς Ἰϊοοθν πε, ρρίοίς. καρ 11,.1,.2}. 
Ἔστιν ὅσε, Ἰητοτά πὶ ἰΐ, τ, 30: ἢν 
ρου δ δάς δ... 2.5... Έσιιν οἱ ῥήο 
οἱ μὲν, ψεφ. οἱ δὲ 11,.3., χἢ. ἔστιν οἷς, 

ΠΟΠΠΌΪ ΝΠ, 4, 6. ἦν ὃ, αἰϊημοά 
ν», 4. 16. Ἔστιν ἔνϑϑδα, ἰῃμτετάατῃ 
ψὶὰς δοιαὶ δ 

᾿Εσχάρα,, ἰοσᾺ5 ν]}}».3. 12. 
Ἔσχατα ποιεῖν, διαν ἤτε οβεηάεγε 

Υἱ, 8ὃ,,2. Πάώντα τὰ ἔσχωτα πά- 
σχεῖν, δτανητηα απθρης [αδῖτὰ 
τῤῥιϊοία ἶς 1..9..22. 

"Ἐίροον ΑΠαισυβ ν᾿ 1...1. . 

Ἕτερος διά πονοςς ταὶ Εἰ 1115 τηογὶ 5 
Ρτραϊτβ. Υἱ,. 3. 8. ἕτερα λέγειν ἢ 
τὰ παρὰ τῶν Θεῶν σημαινόμενα, μετ- 
Ρετγατὴ ᾿ητεγρτοίαγί ας ἃ ἀ115 μοΓ- 
τὐχ 1. 6... 2, 

πε σῦς, ποθ ᾿ὸ δς 75: ὙΠ, 5. 16. 
Ἔσι καὶ νῦν, ΕἰΓΔΠΌΓΩ 1, 29 6: 
ἢν 4. ΖΟΙΣ ἼἘπερν ὈΣΜΕΙΗΝ" Ψν; ψ5».4.3. 
Ῥοῇδὰς ἵν, 2. 26. ΑἸΙᾳυδηάο ἱν, 
2. ΤΟ, ἢ ΜᾺ, ἀπε, πο Ῥοῃάο ἵν, 2, 
326. "Ἔστι, δὲ, βοῖτγο, ργϑοιεγεὰ 1], 4. 
1.6 νῖ, 2,111. . (μλμ σούπῤαν. γεδώς 
εἰσ, ταυτὸ : υἱ ἔτι ἔλφιγφων, 6- 

ἀἰὰ πὶ, ΠιαΐΓΟ. πλΐΟΥ ν᾿, 4.» 20. ἔτι 

μᾶλλον 1}. 29) 1ὃ. ἔτι πολὺ χαλε- 
πώτερον ἰ, 6, 17. 

Ἕτοιμάζεσθαί αι, ΠὈΪ δάϊτα πα ρδιᾶτα 
δῇ δἰ] 1112.3,. 5. 

Εῤ ἐξαπατᾷν, (οἷτε [ΑΙ ΙεΙς 1, 6, 32. 
εὖ ἔχειν τὰ σώματα, ψα]ετεα σοτροτί- 
Ὁμ5 νἰϊ,.3,9- εὖ λέγειν, Ὀδπε ἀἴσετε, 
φάεο μὶ βεγίμαίεας ἱ, 5.9. 

Ἐῤδία- ὑπ᾽ εὐδίας, “Ιὰ. ἡ. νὶ, 1, τ6. 
Ἐῤδοκιμεῖν, Ῥτοῦδτὶ, ἰαυάατὶ 1, 6, 58. 

᾿ποϊατείσετε, ἰασάε ξογιιτα ἀΐη!5 εἴα 
ζρηίριραυπα υἱἱ, 1) 46, 47. παρά 

σινι, τααραὶ οοἰπἰπλατί δ ἰίασο υἱἱΐ, 

4,33, ΕἾ ΜΝ, 
Εὐεσιβούλευτος, πα Πάϊ5 οὐ ποΟΧὶαθ. ν}]» 

4» 3: ῥηδτνα 
Εὐεργετεῖν τινα) θεηε τπχεγετὶ ἀ6 8]. 11) 

τ 2 - ᾿ 
Εὐεργέτης, Ὀ6ῊΕ πιετῖτ5 ἀθ, Ρἱατῖτηο- 

τὰ δεηεξοίογατ ἀσέϊογ 1], 3» 4: 

ἐψηυ» ἘΦ Ὗ, δ. 9 Εν : ὩΝ 
Εὐΐφοδα χωρία, ἴοςα αυεὸ ἔδοϊὶς δάϊτί 

εἴ οἂρὶ ροϊαηῖ ἴϊ, 4», 13: 
Εὔξωνοι, ἐχρεαϊτὶ ἱν; 2», 6. 15. δ» 3» 

56. : 
Ἑῤήλατα, ἰοοὰ εααυϊταταὶ Ἰάοῃξα 1; 4; 

ι6. ; 

Εὐθεράσευτος, ΟὉ)5 Ῥεηῃενοϊεητία οὗ- 

[εφαϊαπιας σοηοὶ ϊατὶ ἴδοι} 8 ροϊεῖ 

11... 1: 
Εὐθημυσύνη, οτάο εἰ ἀϊροπεῖο τογασγα 

νὶϊ!,. 5». 7. 

Ἐῤθὺ, τεξλὰ γ, 25 37. Νϊ 

Εὐϑυροεῖσϑαι, Ὠϊατιατὶ Ἰηάαΐσοτε ἢ; 

3.19: ἵν, 1, 18, 19: ν᾽) 5, 21. 

Εὐδϑευμιία, οὈϊεξϊατηεηίατῃ 17). 3, 12. 

ΗΠ ΠἸδετα51ν.,.1.».13 ; ̓νν 5» 7. ΔΙὰ- 

οτἰτᾶ5, ἰερατταβ. νὶ», 29 6: ΨΜ|1») 2, 

29. , 
Εὐϑυμος, ἈΪΆσΘΥ, ὈΟΠῸ 8η|π|ο, ΑἹ] 

Ὁοηα ἴρεγαὶ νἱ, 4. 13. Εὐϑύμως, 

Αἰδοιίτοσ, θΟΩΟ ΔΠΪΏ1Ο 1Ϊ, 3», 12: 

νἱΝ, 4,14. Εὐϑθϑυμότερον τῆς ἀρετς 

ἀντέχεσξαι, Ἀἰδοτὶὰ5 νἱσῖατὶ ορετᾶπι 

ΠᾺΡ 11,2, 27- 
Εὐθύνειν, τόρεῖα ἷ9), 1, 2. 
Εὐθὺς, Παίίπι, ἤπιε ποτὰ 1, ὅ; 9. 20. 

εἰρ. εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς» Πτατίηγ Ὁ ἔπ|110 

νἱϊ, 2. 16. Εὐθὺς ἐπὶ Σαρδέων ἔφυγε, 
βαϊῖπι ϑάτγάθϑ [αρὶϊ νὶ], 2.1. 

Εὐθὺς, τεξζα5. εὐθυτέρα ὁδὸς, νὰ ὉτΕ- 

νίοτ, πιᾶρὶϑ σοιηρεηαίδεῖα ἵν. 3» 4: 

Εὐ,απότατοι καὶ εὐοπλότατοι, ΕαᾺ18 
ἀττηϊίααα [Δ1|5 Ἰηγα δεῖ ν, 5» 5. 

ἙΕῤκαϑεκτότατοι, αἱ ἔΔΟΙ Ππλθ τῇ οἕϊ- 

οἷο φοπτίμετὶ μοί πι νἱ]» 55 69. 
Εὐκαταφρόνητος, ΘΟΠΓΟΠΊῖαΒ νΙἰ], 3,1» 
Εὐκλεὺὴς, 4αὶ Ὀεπε δυάϊι, Ἰασἀαῖατγ Π], 

3» 53: Ἵ Εὔκλεια, βίοτια, Ὀρμα εχὶ ἰτηδϑιῖο νἹ]], 
δ» ὅς 

Εὐκοσμοία, πιοάε᾽α, αἰ [ΟἸρ]Ίπδ8. οτάο 
ἜΤΕΙ 

Εὐκχκτὸς, ΟΡΙΔΌΙΠΙ5 111,2» ΖΡ. 
Εὐλησασότατω, σοπιτηοα πη 6, [18 αἴ 

[Δ ο]ς ταᾶπὰ ρτεθηάιὶ ρος ἱ, 3; 

ὃ. 
Εὐμενὴς, Ὀδηΐρ Πα 5, ὧε ἄδο ἱ, 6, 2 : ἰἰ]» 

Ε δ 
Ἑὐμενίζεσϑαι, ρίασατε, θεπενοίατα Ὁ 
τεάάετε, (0. ἀφμλμ 111..3 22. 

Εὐμισητότατον, ηαυοὰ οὐϊο τηᾶχὶτηῷ 
εἰ ἀϊρησχα ᾿Νϊ,. 1) 9. ᾿ " 
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ἙΕὐνοεῖν σινι, Ὀθεηενοϊεητία σοπιρίεϑιὶ 
111» 291. 

Εὐνοϊκώτατα, εχ [υτπηπΊᾶ δηϊπιὶ θεπε- 
νοϊθητα ν], 491. 

Εὐοφϑ)αλμότεροι, ἀαρυΠΊοτας 
ΨΠ],.1»,.41. 

Ἑὐσετὴς, [Δο}}15, σοτητποάιι5 ἵν, 3.912: 

ΟΟΌ] 15 

ν, 2, 3. Εὐσετῶς, ἴΔοΙΪε 11,1, 27: 
ἢ, 2». 116. 

Εὔπιστος, ΟὈεάϊδη5, υἱά. 2. 1, 2),,}ει : 

δῦ 11. 1ν 24: 
Εὐπορεῖν, ΔΟΘΠάδΓΕ 1 ', δ. Τοι 
Εὐσορίωα, Ορατῃ οορία ᾿1], 3, 7. 

Ἑὐπόρως, ἴαοι!ε ἱ, 6, 9 : ἥπε ἀἰβῆςα]- 
ἴαῖε εἰ σοπίμποπε νἱϊ, κι, 1. 

Εὐπρόσοδος ἴς. σέπος, δ σΟΠῚ ΠΊΘδἴῸ ΠῚ 
τ εηάαστη ἀοπειϑ νὶ, 1, 23. 

Εὑφίσκειν, ΘΧΟΟΡΊΓΑΤΟ 11,1, 8." 
Εὐρυχωρία, Ρ᾽ ΔῊ 65 ἵν. 1. 18. 
Εὐσέβεια, οὈἸτὰ5 ἀξοτα πὶ ν᾽, 1, 25. 
Εὔσχοπος, Ορροτίαπαβ δὰ ἰρεσυ]δη- 
ΘΠ ΥἹ; 2». 2. 

ἙΕὐσχημόνως, ἀεσεπίετ, νεηυᾷς 1, 3, 

Εὐσχημοσύνη, ρεοϊεὶ ἄδοιι ν, 1» 4. 
Εὐτχακτεῖν, ΟὈΘαΪγΕ Υἱ}ῖ. 5, ΤΆ. 
Εὔτακτος, ταοάεῆπ5,. οτάϊηϊς πἀ!οίμς 

ὙΠ, 3, 56. Εὐτάκτως, τηοβδεῖϊε, 
ΟΠ ΟΕ, 19, 2.2: 103. δὴν 

3» 58. 
Ἑὐταξία, οτάο εἰ πηοάοῆϊα νι], 1..33. 
Εὐτελέστερον, τηϊποτο σΌΠῚ ΤὈπιῖα εἴ 

τεπαϊοτγὶ νἱξὶα ν}}1, 2. 46. συσκενά- 
ξεσϑαι, σοτηπγεαάταπη νυ] ογοστη. [6- 
αὐτὶ τοῖον, 1., 1ἢ- 

ἘΕὐτρεσίζεσθαι, ᾿Ἰη!ἴγηθγα νἱ, 2.) 41. 
Εὐφήμει, Ὀρηὰ νοτδα, ΠΌΦΙῸ 11, 2,12: 

ΨΕν 4.9 
Εὐφλεκτος, οτεπιαῖα [Δ ΟἾΠ15 νὴ}, αν, 22. 
Εὐφραίνειν, ἀεἸοέϊατα ν, «, 30. Εὐφραί- 
ἩΡΝ τῷ γίλωτι, Ρτῷ ἰεοεττιὰ τ᾽ θεγα 

Ιο Ζ: 5. 

δ Ρλν Πιϊατίτας, ᾿ϑῖῖτα δ᾽ ΓΟΓΏΤῚ 

[πος Πὰ 11}, πάψς ἘΠ. 2. 28.: 
τ νης  Σ: 

Εὐφυὺς, ᾿ῃραπίοίας 1. 6, 32. 

Εὔχαρις, ἕλσεῖαβ, 40 ρἰάσοι Οὐ Ἰοζοβ 
᾿ιθέταιθς 11,2, 12. Ἐ ΒΘ ΟΙ 5 11; 2, 
΄- 

Εὐχάριστοι λόγοι, ΟΕ ἾτΕ ᾿ς ι. Ἐὐ- 

χάρισεος, δταᾶῖας, Βγατις. ταὶ διδεο νας 
Παυάϊοίας νη], 3. 40. 

Εὐχείρωτος, αὶ ἴδοῖ]ς. Ορρτὶπιὶ Ροτοίε 
Ὁ» 90: 

Εὐχρφηστότερος, σοτητηοά!οῦ 84 ὑΐατα 

"Ὁ 5. οὐ: 
Εὔχροος, οοἴοτγα Ργρ δ Ν}Πν 17,41. 
Κὐωχεῖν, δραὶὸ ἐχοϊρόγο ν, 5, 42. 

Εὐωχεῖσϑαι, Θρυϊατὶ 1, 3, 6: ἵν, 4, 
ΠΣ Σ: 10. 

Εὐωχία, Ἔρυϊαπι 9, 5»,.1: ἵν, 2, 38: 

ΥΥΣ 79.: 
Ἔφεξῆς, ἀείποερς ἰν, 6, 4. 
᾿Εφέπεσθαι, ἱπίεαα!ϊ, ργοχίπις" [εαυὶ 

4» 22: νὐϑιδν 20 Ὁ ΠῚ ΤΠ : 
᾿Εφυβόσκειν, ΠΝ ΗΝ τῆν ἘΣ ἮΣ. 
᾿Εφιέναι, δάτηϊ[αγα, Ραγγη ἴαγς ἴν Τ; 

2: ὙΠ» ΡΥ ὙΠ 5» 34: Ἔφίε- 
σϑαί τινος, Ἀρρείετγα ΣΕ ἂν 

13.8 11} 3. 10; Φῆνν 

᾿Εφίστημι τὸ στράτευμα, ἀρτήθη [αὉ- 
Πῆετε Ἰαῦεο ἵν, 2, 18. Ῥγϑῆοϊο 
νὴν 9 22: 

᾿Εφϑὰ, οΟἾἸχΧα νὶ, 2, 28. 
ἜἜφισσος, Ε4065 Ἰάοπεαϑβ ἵν, 2» 1. 
᾿Εφοδεύειν, ΟὈἶτε [ἀτγαρὶα5 τόγα τη [Π- 

Γρισ᾽επάδγατη σαυῖα νἱϊ!, 6, τό. 
[Ἔφοδος, οἰγουϊτοΥ, 14, ψά. ἐφοδεύων 1ῤἰά. 
᾿Εφορᾶν, σοπ]ϊσετε οσυ]ος ἰπ ἃ]. νἱ, 3. 

α΄. Ὀοηΐρίοετε Υ, 3, σ6. Τηΐρίσετε 
ἐπ 2, 2 Ὁ 39 ἘῸ ὙΠῸ 

Ἔκχειν πλέον, τηρ]]οτὶ ἐὔεόύ σοηάίτίοπα 
ἵν, 6, χ6. 27. μεῖον, ταὶ 8 Ρτθοάςο 
ΠΌΔΠῚ ΡΆΓ δγὰΐϊ δοσδρηε ἴῃ ἀϊνὶ- 
Ποπεὸ νἱῖ, 5, 35. Τὴ, τε τῇ ἔα τ} }18- 
τεπὶ ἃυχίε ἵν, ', 20. Ἔχειν, ΠΟ 
νεηάετγς νὶ, 2, 38. [π ΠγδΙΓΙ ΓΠΟΠΙΟ 
ΠΆΡοτε ἷ, 59. 4. Τὸ μέσον, 'ἴπ πχεάϊο 
εξ ἀρπηῖης ἵν, 2, 27. Ἔχειν Συ- 
ρίαν, ΑΠγτίατη ᾿ποοϊογα ν᾽, 3, 24 
οὗ. ἵν. 2,2. Ἔχειν ἀμφί σι, οζου- 
Ραΐίια τι εὔξε ἴῃ τα δ]αυδ, ΟΡΕΘΙΆΓΩ 
ἄατε ν᾽, 1, 13. ἀμφὶ ἑαυτὸν ν, 1. 
30. σουρᾶβ οὐτατα; πὲ Υἱ], κ᾿. 42. 
1η εἰ ἰηρτετ τι ἤἄασ ζογτημία σχολὴν, 
ἀϑδά δ τς νὴ" Ἐἢ 42. Κ2. Ἔχω 
χφῆσιλαι, ΡΟΠῸ ΠῚ 0 ἢ ὅ, 18. οὐκ 
ἔχω δ᾽ τι χϑὴ λέγειν, ἜΠΗ αῦεο 

ἐχλο ΘΕ; ῊΣ 24. οὐκ ἔχω τί 
μεῖζον εἴπω νὶ, 1, 48. "Ἔχειν ο. σα- 
σεγό. ῥοπιίμν ῥῆο εἶναι ἐμπι ααοξνο: 
“. σα. ἔχειν ἀϑύμως, ἢ. ε. ἄϑυμον εἷ- 
ναι, Ττηογο ἴἰν 3, 6. ἔχειν ἀσφαλῶς, 
ταῖαπὶ ΕΠπ ἱν, 1, τό. ἔχειν ἐσιφϑϑόνως 
πρὸς ἀλλήλου;, ΠῸϊ ᾿πνίσετη ἰην]- 
ἄξγε νι, 2, 28. ὥσσερ εἶχε, 40 818 
εγαῖ, βηπὸ ποῦ φια τιθα"! αραο εὐ ρα- 
γαπάο φοραί ΕἸ], 1,7. ὥσσερ εἷς 
χιν ἱστηκὼρ, αὐ Παθαῖ, ἁ. 6. ἥδης 
Υἱἱ, 1, 1. Ἔχων ἐνθένδε ἔφχομαι, 
Βῖπο ΠΙΘΟΏΠῚ θοΟ ὅδ, 1: ἔχων 
φέρω, ἉΒῖετΟ ἰἰ, 4»,.31. ἔχων πορεύσο- ᾿ 
Ψαι τοὺς ἱππέας, ΠῚ ἐααίτατυ Ρτο- 
ΠΟΙσδΓ ̓ἰ, 4, 24. ᾿Εν ἑαυτοῖς ἔχειν, 

σΟΡΙΤαΓΘ 1ἴ, 39. 3. 
Ρασηδπὶ ἰάετε νἱΐὶ, 2, 24. "Ἔχων 
σόξιν, Ἰοσὰ πη ΟὈτίηοτα ἴῃ δοὶδ νἱ, 1, 
35. Ἔχειν σοὺς ἱππέας πρώτους, 
ΡΓΐτπο ἰοοο ἐαυϊτεβ οοηήίταςγε νἷ, 
3). διπηρίον ἕ χϑιν ῥγο σομηβο, ὁ ἀπί- 
χρνὶ ΜΙ ἔχειν τοὺς «΄ολεμείους τῆς εἰς 
τὸ πρόσϑεν σπτρούδου, Ὠοῖες ἱπιρεαΐτςο, 

Ἔχειν τὴν δίκην, 



ΙΝΌΕΧ ΠσἈΖΕΟΙΤΑΤΙΊΙ5. 

αο τηΐϊηβ ἰΟηβΊ5 Ῥτοργεἀϊ τ Γ 
Υἱἱ, 1. 36. 2γο κατέχειν, ἴῃ τηληὰ 
ΤΕΙΠΕγα ἷν, 3, 9. ΟΠ ργεεπάεγο, 

σᾶρεῖς 1ἴ, 19. 30. 2γο ὑπέχειν: μὲ 
ἔχειν δεινὸν, Ῥετ συ] τὴ εἐχοίρετγε ἵν, 
2. ἴ. Ἔχεσθαι, οσοσυρδίαῃλ εἶξε 
π βυθπν χἰὰ, 2. 4.:.}5. 111» .2ν7 1Ὸ. 
᾿Εχόμενοι τούτων ἐν κύκλῳ, αὐἱὶ 1105 
ΡῬτοχίπηα οἰγου πιάδθδηϊ ν]]}, δ ὃ. 
ἐχόμενοι ὅτι μάλιστα τῶν ἁρμάτων 

ἔσεσθαι, απ ῥτοχίπης (εααὶϊ οὰτ- 
ΓᾺΝ νἹΪ], 1.).9. 

᾿Εχϑρὸς Θεοῖς, αἰϊς ᾿πν 5 ν, 49 34. 
᾿Εχυρὸς, ταυηϊτιβ 1, 4,» 13. 17: 1» 

37 27. 20. εἴς. 

ἽΕως, αὐτοτα, πρὸς ἕω, [ο]ετὴ οτἱοπίετα 
ΥΒΥΠΙδΟ οι ΔῈ 11.0.3. 22. 

ἽἝωϑεν, ἃ πιδτιτίπο τοτήροτε ἱ, ό, 36: 

νΙ», 4, 43- 
Ἕως, ηυδπηάϊι νἱϊ, 29). 22 : νἱΪ» 5γ6: 

ὙΠΙΡΊΘΕΝΣ : ΝΕ, 39. 38.: ἀοη6ο, ἱ, 3. 
γι τι. Ἕως; ἄν, φυδτηάϊα ἱ, 6, το: 
χει 2: προ ύν.53., 3:90: νΠὶν π, 236. 
Πα, τ Υ ε τῖ,.}».18. 46: 111. 
3,49: νἱϊς 1,18. Ἕως ὅσε, ἀοπεο 
᾿ν, ἀτθιδὲ 

"ΑΞ 

Ζεύγη, 64] αι σαῖεβ, σαγγαϊ ΠΕ] νι, 
ὃ: ΦΙΘ 

Ζευγίτης πύργος, υἱέ, πη. Υἷν 15), κά. 
Ζεὺς βασιλεὺ;, “«Ἰα. π. .ἰϊ, 3, 21 : Υἱῖ, 

5957’ 
Ζηλοῦν, ερτη αἷατὶ ν, 29,12. ΔΔαάπλὶγαγὶ 

ἰν, 3.17. Τινά σπινος, ἔο]Ἰοετὶ Ὠδ- 
δέτε δ΄ 1 4ν 22, 

Ζημία, ἀατηη τη, Ἰαξξατα ὈΟὨΪ ἰἷ, 2» 
ἐν 1} Δ ας 

Ζημιοῦν, Ὥοσοτγο, ἀππηηὰπὶ [ηΐεγγευ 
νη. βλάπτειν ᾿ϊ, 1, 30.. ϑανάτῳ, 
γτηοτῖα τηυ]τάτα νἱ, 3, 27. δαπάνῃ 
σοὺς κοινωνοὺς, σοτα ΓΟ 63 ἀςἔται- 

ἀατα: (Ὀπιῖὰ 11, 29 25. Ζημιοῦσανωι 
μεγάλας Ῥἱ ατίπχαστα ΠῸϊΪ ἀδπγ τ] 
Δθδττα 11}, τ, 16. 

ζῇν, τὰ ἔργα ποῖ, ὧδ γέδως οἰαγῖς, φησ 
αὖ ονμπιόμς φοσποίσπίμγ εὐ γμάϊοα»- 
ἔμ ΝΗ 7» 3 Ὲ 

Ζύγασαρον, ἅτοαῦ ἰἰρηεα, νἱἱ, 3.1. 
Ζυγὸν, Ἰυρατη νὶ, 2, 32. Ζυγὰ ἐπ:- 

τιϑέναι τοῦ μὴ ὑβρίσαι, γυδᾶ ἵτηρο- 
Ὠεῖε πα ἰοϊεη5 ἐχπίϊαϊ 11,1. 27. 

Η, 

Ἦ 1) πυπλὴ ἷ, 4» 19. 27. εἴς. ἦ γὰρ, 
αυϊὰ επἰτὰ Κ ἰἴδῃε γ6ΙῸ ἢ 1ἴ, 2») 11: 
γΠ, 3, 40. ἦ οὐχ, ποηηεν ἷ, 3» 
τ, ἡ καὶ, εοαυϊά, Πὰπὶ 1, 3γ6: 

τον Ἐς νὴ» 2. 10... .2) Ὁ σῦν, 
Ὠϊ Πλϊγατα, παϊγαπιὶ πἷ, πασᾶ ἀπθὶς 
Ἰϊ,. 2. Ὑ4 : ιν. 71. ἡ, ὉΡΙΓΟΌΥ, 
4: 13. 3) Ἦ μὴν, ΟΠΊὨΪΠΟ, Δ4Π6 5 
«ἀλιδοίμν ἐπ ἡετγαπαῖο, οὐἐεμαηαο α{78-- 
σνεγαηάοφη, εἴ οὗ παρ εοεξάετις ὐογὑμ 

Μεφιίμν ἱηβημισας εἰ ῥγαεπης Υνἱ, 
Ὧν ΡΣ, 20».ᾧἃᾧ ζῷ ΠΥ 4, Ὁ ὙΠ, 3, 
47: νυἱῖϊ, 4), 7. σοὶ ΚΗ ἵν.) 27. 8: 
γὴν Ὁ. Τὺ ΝΗΣ ΞΡ 12 "ᾧ ὯΝ 2» 
12. 4) Ἢ, ἅῃ, πότερος δοκεῖ καλλίων 
αὐτῶ εἶναι, ὁ πατὴρ, ἢ οὗτος, ΟἴΕΓ Εἰ 
νἱάἀετγείασγ ρα] οΥοΥ, ΠῸΠπὶ Ῥδῖοσ ἂπ 
Ἡῖς ἱ,3», 2. 5) ἢ---ἢ καὶ, νεὶ--ονεὶ 
Εἴ, 1, 11. ἤπσοι----ἢ, να], νεὶ] ἵν, 5» 
22... 6) ἢ, ηπᾶπὶ, ῥομὲ σοπηραγαη1- 
νι {φηθηΐο ψεηῖτῖνο γεάμπαάαί, υἱά, 
ἄς ὙΑ., τῆ, 

ἯΙ σεἰ ἧπερ, {ε1]. ὁδῷ, ααεταδάἀπγοάΠ1, 
αυ8 ταῖϊοηθ ἱ, 2, 6: ᾿ΐ, 2,96 : 1» 
4, 15: ἴπΠπν 3», 31, Ρτρσεά, οὕσω ΨΠ]1ν 
3.,,. 8. δἴσι 9 ηαἃ Υἱἱ» 1,3 : 1110. 3» 9- 
48 ρᾶτια υἱῖ, 1, 31. ἡ---ταύσης 
48 ρᾶτῖε--τεᾶ υἱῖ, 1,32. (ὔμμ ψ- 
ῥέγίαι. ἢ ἄρισπον, ΔΤ ΟΡΓΙΠῚ6 11» 
4. 32: νἷϊ, 4, 82. ἢ ἂν δύνωμαι τά- 
χιστα νὶϊ, 1) 9. Ηασς εἰ ϑουπιμία 
ῥίεπια, ἐκ ψα αγιεσεάεης ἐκῥἐϊοατὲ 
οϊεγ. 

Ἡγεῖσϑαι, ἀποδτς, νίατη τη πη γαγα ἵν, 
δ᾽ ΤῸ ἢ} 1, Ὁ. ΡΤ ΔΈΤΘ. ἸΏ 
Ῥτίπιο εὔα ἀρτηϊπα 111, 2..9 : ἰΐγ 2» 
8. σινὸς, αἰϊσαὶϊ νῖᾶπὶ πηοηΙαζεα, 
αἱαᾶ, π. ἵν, 5. 11. Ἡγεῖσναί τινε 
σὴν ὁδὸν, ἱγι. ἐσὶ, {ἰπετὶ5 οὔ ἀὰ- 
δέν ΠΟ 11. 4... 2.7. 28᾽..111...25. 
28: ἵν, 2.14. Ἡγεῖσθαι τῷ πεζῷ, 
ἄμπσετα ρεάϊτες νἱϊ, τ) 8. ἡγεῖσαδαι 
πρὸς τοὺς πολεμίους, ἴχοβΒ ἀπσετῖα 
οσοπίτα Ποῆεϑ ἷ, 4, 22. Ἡγεῖσθαί 
σίνος, ῬΓΕΕΙῈ 8] 1Ο αἱ] ἷ,1. 4 : Υἱν» 1) 
οι δΈ 2: ΤΌ 1 7: 

Ἡγεμὼν, ἀὰχ νῖξο ᾿» 49», 22. 27. 30: 
11, 2, 29. Ὦυχ δχογοϊταβ ἷ, 2») 10. 
ἡγεμὼν καὶ στρατηγὸς, ΤὈτητηὰ5 ἀὰχ 
γ᾽ τῶν 8. Ἡγεμόνες τοῦ ζῆν ἡδέως 

αϊοιρίμν ἸαΌΟτα5, ψαὶ σά υἱῶ (μανῖ- 
ἐα1671 αμοιρΐ Ἰ, 5. 12. 

Ἡγεριονικοὶ πρὸς τὰ πονηρὰς ηἱ ροί- 
[πὶ 1105 δὰ [ᾺρεἸεγὰ ἱπιρείϊεγε εἰ 
φετάϊισεγα 11, 29 25. 

“δεσϑαι, Ἰϑοῖατὶ Δ ΪΠ1Ο Κν 5» 37 : Υ]]]» 
4: 12. ἡδόμενοι οὐῥ. ἄκοντες 11, 3) 
15. ἥδομιαν συνὼν τούτῳ ἀε]εξοΓ εἸὰ5 
οοηϊαπειαάίης ἴἰ, 2, 28. ἥδομαι εὖ 
σοίῶν, ἸΌΕΠ5 Ὀδπείδοϊο ἡ. 1, 27. 

᾿Ηδέως, ᾿ἰδεηῖοτ, ἢπε ερηταάϊηδ 1» 4) 
14. ἐσδίειν καὶ πίνειν, πα [ΔΕ άϊο 1, 

2) 5 - - ΘΝ . 
Ἤδη, 1811, ἷπ ῥυϑδίεπιϊα ἱν, 1», 4. 14, 
μν φά, τότε» ἴα νἱῖ, 5, 52: ἤδη νυνὶ) 

2 



ΙΝΌΕΧ ΘΟἈΖΟΙΓΑΊΤΙ5. 

78πὶ 7Άτὴ νὶς Ι, 40. ἤδη σηνικαῦσρ, 

τα τα 1. δ; 26. ὺ : ' . 
Ηδορένως, ᾿Ὀεπῖεῦ Ψ1}}) 4» 9. 

Ἡδονὴ, [αᾶνὶϊα5, νοϊαρία8 ΥἱΠ[Π,ρ 2, 
ΔΌΣΙΣ 
᾿Ἡδυπάϑεια, νἱῖὰ τη 0}}15, ογιηῖα αὐ (θτι- 
ες μμαυτεν αὐοϊοηάος γε Ὅν ἐηι5, ψιματη 
λογμῖγιος σοίμῥίαγηι οἱ αρ δεαίαηι ε{78 
7711. αγ1} ΝἸ]ϊ, 5) 74. 

᾿Ηδυπαϑεῖν μεμαθηκὼς, ψὶϊθο τῊΟ]]] αἵ- 
ΓΘ υγ5., 19. δ. 1. 

Ἢδυς φαγεῖν, εἴα Γᾶνὶϑ 1, 2, 11. 
“Ἡκιστα" οὐχ ἥκισσῶ, ΤῊΆΧΊΠΊΘ, 26]. φά. 

μάλισσα νὶῖ, 3, 10. 
ἽἭκω ἄγων, ἀάάαοο ἷν, 1, 19. φέρων, 

ΔΒΕΓΟ 11, 2) 9. δεόμενος, νεπῖο τορα- 
ἴαπι [1], 2» 17. ἥξει πὸ δεινὸν εἰς Περ- 
σας, Οαϊατηϊῖα5 εὰ τεάαπάδδις δὰ 
ἸΡΙοϑ ΒΟΥ ΑΒ, ΕΣ, 8, σῆς ἀχνΕ, να 3. 
“Ἥκων, τηἰϊ 5 ἵν, 5, 53. 

Ἤλέμας, ποις, παύμι5, ἅν 4. 2: ν, 

᾿ 50 3:75 ᾿πῦγι 
Ἡλιπκία, ϑοῖᾶΞ ΠΟΓΏΪΠΪ5 1) 2, ὅς. 
“Ἡλικιώπης, ΘΡ] Δ }15 1» 4» 1. 
Ἥλιξ, ξρα.8}15 1,3» 15: ἵν» 4» 4. 
“Ἥλιος, ϑοῖϊιι5 [015 1, ὅ, 28. 

᾿Εμερινὸς ἄγγελος, πὰ ηοῖὰ8. ἀϊαγπυ5, 
ἢ}. ε. ἡμεροδρίμος ΝῊΪ, 6, τὸ. 

Ἥκμερα, ἴς. χρέα, ἐπ ΔῺΪΓΩΔ] ΠῚ 
τ ἀΠοπε σου... 0. 
Ἡμέτερος, ἵἰπ ποῖτὰ ροϊεῆαῖςε πιὰ 1]; 

2 2 ΠΩ, 19} 
“Ἡμίσειος. ΑἸ! ἀϊὰΝ 1,2»), 9. 
᾿Ἡμιτελὴς, ἰεπηϊροτγίεξια5, ἀ. δ. που- 

ἄἀκπὶ ρΡεχεξιαβ, οῤῥ. σελέως ἀγαϑὸς, 
τ 8.9.3.8. ἡμιπελὲς καταλείπειν, 1ῃ- 

Ἑοδοδταπ), ἱπηρεγίεξι πὶ, γε! πάθετε 

Ὅ}}}., 1. 3- 
"ην---ϑζεσον, ἢπιυϊαίηε, μῷ. ὡς τά- 

χιστα ᾿ἰ}7. 3. 20. ΩἹ ἌΝ 
νίκα, οατὴ, αὐδιιάο ᾿ἰἰ9 3» 7: ἥν κ 

ἄν, ααοτοίσα παὰε ἱν 2» 4: 
Ἡπητὴς, ἰατῖοτ, αὶ Τάτοῖς νεβετῃ 1Δ- 

οοτγαϊαιϊῃ ἱ,) 6, τό. ᾿ ᾿ 

Ἥρα, μὰ εἰ νὴ τὴν “Ἥραν, “λα. 2...1, 4» 

ἃ: ΝΙϊί.. 4.0.2. : 

ρέμα, 4υΐετε ἱ, 4» 19. Ρ]δοϊάς, Ρεάς- 

τεητίτη νὶϊ, 1, 8. ᾿Ηρεμεστέρως εἐχεῖν» 

οΡῥ. σεταραγμένα εἶναι, Ρᾶράιοτα 

ΕἸ Τ  .1115.».30» ᾿ 
Ἥρωες, ὨξΓΟὸβ, ἰΐ, 15. 1: }}}»{3», 21: 

Ψ111,.3.»:24.. ; 
᾿Ηχυχαιτέρα φωνὴ, νοχ (εἀδτίοτ, τέ- 

τα ΠΟΥ 1, 4... ᾿ 
᾿Ησύχως πορεύεσθαι, Ρεάειεητίπι ρέτ- 

δείοιν,»2ν. δ» 
στα, οἸδάε5 "11, 1) 20. 
Ἡτοᾶσϑα, σοῦ ἀγρυπνεῖν, ποη Ροῖῆς 

ἔεττε νἱ ι ας ἷ,) 5,11. φίσχροῦ, ἢΗὰ- 
810 οοηνὶηοἱ νἱ» 3,15. 

ὝἭττων φοῦ οἴνου, νῖῃμο ἀεξάϊϊι5, ὈΙΡαΧ 

ἢ], 8,12. Ἥτσσνες, Ραποΐογοβ ἵν,» 
1.116. 

Θ. 

Θάλπεσθαι σοῦ ϑέρους, οαἰοτὶ5. τηοΐε- 
Πάτα εἤδίε ρεγοίρεγε ν, 1, 1ο. 

Θαμίζειν ἐπί τινα, νϑηκίτατο δα ἃ]. υἱ, 

3»2. 
Θάνατος, σδράες νῖϊ, 2. 22. 

Θανατοῦσθαι, ταοτῖα τυ] τατὶ νυἱΐ, δ, 

5ιῖ, 
Θάστειν, (ἐρεῖτε, Πυσηδτε ν, 4, 23. 
Θαῤῥεῖν, ἴοτι! εξ δηϊτηο 11], 3, 39. 

άῤῥει ἰά. φά. ἀμέλει, ἢς. ῬΟπΟ δη]- 

ΙΏΟ Κ, 4, 36. (μη 1ηῇηι. ε ἀὰ- 
ἄεγε ν}}], 8, 6. Θαῤῥεῖν σι, αἰἰαυϊὰ 
ΠΟη ταϊογπηϊάατγε, Οὔ αἰϊᾳαϊὰ εῆς 
Ὀοποὶ δηΐπηος ἐν νπ, τ ἤτον ἢ; 4;.22. 
τινὰ, ΔΙΙ4αΈ ΠῚ ποὰ τεξογπηϊάατε, 
“ἱά, πὶ ν, δ. 42. 

Θάρσος, Πάμοϊα, οοπβάξηκια 11, 3, 

89: ᾿ 
Θαῤῥύνειν, Βάμποϊαπι ἰπ]ϊοετε, θοπῸ 

Δηίΐγηο εἶξε Ἰαδεο Υς 3. 4.7 εν], 3, 
2, 

Θάσερος" ἤν δ᾽ ἐπὶ ϑάπερα, ἢ τηΐη 8, 
ἤῃ αἰμογ νν ἐν 78: : 

Θαῦμα, ταϊγα σα] τὴ, τα ϊγα Ὁ] 6 αυϊά- 
αν» 5. 12. 

Θαυμάζειν, Δατηϊτατί, τε ΠῚ ὩνδΠῚ οἷ 
ΡΓϑοΙΕΓ ΟΡ πΙοηε πὴ νἱάετε ἵν, 2»), 2ὃ. 
Μὰρπιΐαδεῖε, {|| τὸ πεν, 2, 12. 
ΑὈΙαγάμτῃ οὐ ἰπατ!ς εἰΐξ γυάϊοατε 
11. ον δ: 

Θαυμαστὸς, ἀὈΓατά 5, ΓΟΡυΡ ΏΔΗΒ ἰΪ» 1 
13... διε θυ υ δ 

Θέαμα, τὸ5 Γρεξζατα ἀΐρηα νὶ, 4, 11, 
Θεἄσόλαι, Τρεΐζαγα, φγοῤγίε τότὴ υἱάδγα 

σὰπΠὶ Δαπιιγατοῦ δ φυδαδπι εἴ γοϊὰ- 
Ῥιδῖε ἢν ΘΟ  Ἰϑὲ τς ὅν Ὁ Ὁ ἸΝΡ 12: 
ν᾽, 1. ἧς ῥῆται ἢ. ΠΝ. ἡ αν, 
45 21ι. ε τὰ ἑαυτῶν κακὰ ϑεῦσϑαι, 
σα τη αἴ85 Ἰρῆ5 ΠΠ]Αἴὰ5 ν!άετε. 

Θεῖος, νυ ΠΟ ΟΌ]08 ἷ, 4, 4. 71 Υν 5. 8. 

3.ἐὴὲ 
Θείως σῶς, αἰνϊηἰτα5, σαα ααοάδλτη 
Τα Γν; 2.02. 

Θέμις, ἔλϑ 1, 6, 6. 
Θεμελιοῦν, [απ ἀαπηδης πὶ Ἰᾶσεῖς Υἱὶ, 

5211: 
Θεοσεβῶς, οἷε, ἀθ8πι οοἰεπάϊ οδαίᾳ ᾿ἰΐ, 

3, 58. 
Θεοφιλὴς, ἄδο σᾶτὰξ ἵν, 1, 6. 
Θεραπεία 1) ΟὈἰεα4α  αΠΊ, ας μεγνςν, 

ΚΑ, 20. ϑερωπείαν καὶ κτήματα παρὰ 
ἀκόντων ἔχειν, ἴῃ 15 Ορε5 εἴ ἔσγνὶ- 
τίὰπὶ ἐχιογῆε νἱῖ, 5, 77. 2) ἢο- 
πηηος ΤΡ φαῖ μενα εἰμ ἀπὲ οὐγεημῖε 
{7π ῥγααπί, ϑὶς ἡ ϑικαπείαν, ὁ, 



ΙΝΌΕΧ ΟσἈΦΘΟΙΤΑΤΙ5. 

ὅ. . ςοταϊταία5, εἰ ϑεραπεία ἱππικὴ 
ἷν, ὅ, 1. οσοπηϊίαϊα5 ἐαοθτι5. 3) 
Ἰθετγαὶ τας, αάϊα πὶ Γγνιοπαὶ αἷτε- 
Τ5 ΘΟΠῚΠΊΟ( 5 νι], 2» 14. 

Θερωσγεύειν, ΟΟἸεΓα, ράᾶγετγα, ἐδ μεγυΐς 
ΝΠ» 59 36 : νἱῖϊ, 3, 23. Θερασεύειν 

τὰς ϑύρας, σοπηράτετε ἴῃ διίτγὶο τὰ- 
δῖ60, (ὐομν γπασἤεη νἱλῖ, τ, δ: νἱ]ῖ, 
3.47: ν᾽", 6, 14. Θερασπεύειν σοὺς 
“)εοὺς, σοΐετε ἀδοὸς νυ], 1, 24. δ88- 
ὭᾶΓΘ, αἷέ »ηεάϊσο ᾿1ϊ, 2,12. (Οὐτᾶγε, 
μὲ κύνας Κ, κα, 28. Οὐοἴετγεα, οὐἴετ- 
νᾶΓ6, ὀέπῖρπε αἰϊογμοηπάο, ὀεποζασίει- 
ἀο, ἰακμάκπαάο, σγαϊβοανάο αἰξεγίμς 
“αβίαγε δεμενοίσηαρη: μὲ σὴν γυ- 
νδεύκαο Ν 7 5. 86. Οὗ ν, τς 11.: νι, 
ΞΜ ΠΝ ἀν Ἅ: νι. 1; 20. 
409. δρό κίων σὴν ἡδονὴν, πα ]- 

ξετε νο]αρίδτὶ ν, ς, 41. 
Θεράπευμα, συἸτατᾶ ν, 5, 28 
Θερασευτῆρες περὶ τὸ ἑ. σι, σοτροτὶς [αἱ 

εσυοάε, ψωΐ οἷος ῥαγαηιί, ἰφξἼος 
βενητι εἰσ, νἹ], 5» ΒΡ. 

Θερώστοντες “περὶ -ὰἃ ἐπιτήδεια, ααϊ Ιῃ 

οἰδὶς Ρᾶταηαὶς ας οσσυρδιὶ νἱὶΐ, 
5,6. Θεράπων, [ἐγνὰ8 11]191, 16. 

Θεσμοὶ σῶν ϑεῶν, Ἰερεϑ5 αἰνίηδ ἰ, ό, 
6. 

Θεωρεῖν, Γρεξϊατε ἵν, 3,» 3. 
Θήγειν τὰς ψυχὰς, ἀῃίπιος ἀσιοΓα εἴ 

ἜΧοίζαγα, δίδογογεβ ἰοτιϊογείηε 
τα άεγε ἷ, δ ἈΠ; ὅν. 41.: ὕἰϊ. 1, 
11. 20. σὸ φρόνημιά σίνος, Σάοτι Μρπ. 
Ἰ, Ι,. 2. 

Θήκη, ΤἘ ρα ]ογαγα νἱ], 3, 5. 
Θὲὺρ, Ὀ6Ι18, ἔεγα ἱν, ό, 4. 
Θηρᾷν τινα ἀγαϑηοῖς λόγοι; καὶ ἔργοις, 

ἰαυάδηάο εἰ Ὀεπαίμοϊε πο ἃ πιογεπὶ 
ΔΙ1ο}5 σἀρίδτα ἰἷ, 4.5 10. 

Θήρεια κρέα, ΟΔΓΏΕ5 [ΘΓΑΓᾺ ΠῚ ἷ, 3, 6. 
Θηρεύειν σὴν φιλίαν, σαρίατε τη] οἰ τὰ πὰ 

νυν» 2; 2. 
Θράαιν, ὈΦΙ Πα ν, 2, 17. 
Θησαυρίζειν, τεσοπάετε νἱϊϊ, 2, 24. 
Θέγειν, [ΆΠΡΙΘΙΟ 1,37 5.1 Υ,.1, 16: νἱ» 

4. 9. 
Θνήσκειν ὑπό τινος, ἸΏΚΕΥΠΟΙ ἱν, 6, 2. 
Θοινὴ, ἐρα!απι ἵν, 2, 39. 
Θορυβεῖσϑθαι, τὰτη αἰ τα τὶ, οΡῥ. εὐτώκ- 
4’ καὶ σιωπῇ ἰέναι ν, 3) 55. 

Θράσος, ἰοπλδγ[5. 11], 3,43: ἷ» 4» 3: 
Θρασύτης ἰά. βρπ. ἢ, 459. 

Θροῦς, ταπηοτ, ἔατηᾶ νἷ, 1. 37. 
Θρυπαικὸς, ἀεἸσαῖα5, 4  Ἰοἱ 5. πο }}|- 

οἴᾳας ἀεάϊτιυβ νι], 8, 15. 
Θρύψις, τα] {165 2:4. τό. 
Θύεσϑαι, [λοτιῆοατε, ῥγοῤγῖο αἰοίέμν ἐπ 

ἐο9 ψἪιΐῖ 7μὖε! (ασονοίεηη ϑύειν, «Ἱε}1-- 
ΑΙ πα ἔξαγε νὶ, 2», 40: Υἱ»γ 3, 1- 
τῷ τ 4 τ. 

Θυμοῦσϑαι, ἱταῖοϊ ΚΝ, 5» 11- 

Θύραι, αἰτία πὶ τε ρῖθθ, υἹαῖ, πο. ἵν, 37) Σὲ. 
Θυρωρὸς, ἸΔΊΟΥ νὶ}, 8). 20. 

᾿ς: 

᾿Ἰαπρὸς, τηεάϊοις, ὧδ ἐο φημ υμίπεγα 
ΟμΥΩ͂Σ 111), 27) 12: δ, 35») 47: νη), 4, 

1. 
Ἴδιω χρήματα, ρεσυπίξο ΠΊδξα ἴΪ, 4, 9. 
᾿Ιδιωτεύειν, ἥπς ἱπιρετίο εὲ 8} 1 ΠῚ 

Βοηττα δάδοηθε ΠῚΪΠῸ5. ΠΟΌ]Ε ΠῚ 
ΕἸςδ, οὐῥ. προτετιμῆσϑαι, (ὁ Ρενβα, 
πολ αἶμημ Τηηῤεγῖο ἔβα μοίιία ΥἸΪὶ, 7. 
η. 

᾿Ιδιώτης, Ὠοπιο ρτἰναΐας, οῤῥ. ἔϑνος εὐ 
πόλις ἱ, 6, 45: νἱϊϊ, 6,23. ΜΊ]ε5 
ΒΓΟΡΆΓΙ5, οῤῥ. ἀμοϊδες οἰ πεϑδοὶ ̓ς 
285. Ὁ ΦΈΡ: μεν ΔΥΎΖΕΣ 
᾿Ιδιώσαι ὡς ἀγωνίζεσθαι πρὸς ἡμᾶς, ἰϊἃ 
ἜΧΕΙ στα! ας. ταάες αἱ 
ΠΟὈΙ͂Οατ οοτίτεη ἰηἶγα Πεαυδδηΐ 
ἵ, δο 11. ἰδ, κατὰ ποὺς πόνους, κατὰ 
σὸν ὕπνον, 4ἱ ΟὉ ᾿πετίϊα πῇ ἸαΌοτο5, 
ν᾽ ρα 1} 1845, ἔετγε πεαυδαηῖ 214. 

᾿Ιέναι εἰς τὴν πολεμίαν, ἱτΓᾺ ΠΊΡΟΓΘ ἴπ ἃ- 
δταπι Ποίϊια τη 111, 3, 14. ᾿Ἰῶν, εχ- 
(επιρίο, τἱά. ". ν, 4. 22. Ἴεσθαι, 
ἰηνδάξδγε ἵν, 1, 17. ἀσοεάεγα νἱϊ, 3» 
Το. 

ένα, τῇ βώλῳ, 5᾽εθαπ 74 σοῖα ν]]]1) 3» 
28. 

“Ἱερὰ, νἱξεϊπηδ5 ν"119. 3, 34. ἐχία ἷ, ό, 
χν: ἐὐδρ στο ΠΣ ΧΡ: 

Ἵπερεῖα,, νἸξλίπλ85. 11], 7,3. ΔηϊπΊαίία 
δα τηδέϊαπάαπὶ ἢ αἵὰπιὶ Πουλϊηυτα 
ἣν 417: ἢ δ 

ἼΘι δὴ, ἀρεάμπι [1], 1, 33. δὴ 9, ἵν, 
ὩΣ. 

εἰίω ἐν ὠφελεῖν, 4ὰ] ΡῬοίείξ ρῥτοάεῆε ἱ, 
4.25. ἱκανὸς πεῖσαι, Δὰ ρετίᾳδάεη- 
ἄστη ἰάοηδυϑ ἱ, 4. 12. ἹἹκανὸν εἶναι 
πρός τινῶς, Ῥᾶτεῖη εξ, τεῆῆετια 
Ῥοίδ ψ τς "δ δῆτ ν  2ν ΖΦ, ΟΡ κα- 
νός τι, ΤΟΙ ξογοηάδθ ΡΥ 1, 5» 11. τὴν 
ἰωπρικὴν τέχνην, ἈΛΤῚ5 τηραἴσα ρετ τὰ 5 
1, 6, 15. ἱκανοὶ ἱππεῖς, Θ4αἴτε5 ρετὶ- 
τὶ, Ὀοηὶ ἷν, 3», 14. φύλακες, ρτῆ- 
ἀϊατῃ ἰἴοσο τὰεπάο ρᾶγ ἰἶἰ, 39,1: 
Ν]], 5, ὅ9. ἀγωνιστὴς, 4] τεξϊα 
ΘΕΓΓΔΠΊΘΩ [ΠἰΓΕ ΡΟοΙΟΙ 1, 5,11. Ἵκχώ- 
νὸν ἔργον, (αἴ τὴ: ΠῚ ΟΡ ἷ, 6, 7. 

“Ἱκεσεύειν, ΟὈΐεοστατα, ΓΔ] γα τῇ 'π τος 
ἄσπι ΟΥΑΓΕ ἰν 4» 10. μη ἀρ. ν, 2, 

« ἊΝ . “5 
[λάσκεσθωαι, ΠΌΪ τεάάετα ῥτοριταπε 
δἰ 25. 

Ἵλεως, Ρτορ 8, ποὰ δάνεογαδ, δέ 
])εο 1, 6. 2. 3. Εἴοσ. 

Ἵνα, δ. ἐγερεῖ, ἱ, 6. 40. ἵνα εἶ νὶ, 1» 
42. Ἐῤα. εἰ Αἰτοτί. ὑτὸ ἦε 

Ο,3 
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ἱπσάριον, ἐσαυΐϊευς ἰ . Δ. [99 
Ἵππαρχος, εααϊατα! ρτϑβέϊαϑβ ν]]» 19 

2. πν1}}..2».2Ρ-. 
ἹἽππάσιμα χωρία, Ἰοσα εαυΐτατα! ἰάο- 

ὨΘᾶ ἷ, 4» 14. 
Ἱππεία, τα8 εαυεῆτ5, 815 δαυϊίαπάϊ 

ὙΠ], 8, το. 
Ἱππικὴ, ΣΩ ΗΝ ΜΙ 5. 28» 
Ἱπποκρατία, νἱέϊοτια Θαυεῇτίϑ ἱ, 4) 24. 
Ἱσπομαχ εἴν, δανεγίας Ἐφαϊτατατη Ρυ- 

δπατα νὶ, 4. 18, ἱπσομοα γοῦντας νι- 

κᾷν, Δα 6 ἢ ΤΙ ρτο]ο ν]δϊοτγίατα δαϊ- 
ῬΙ(ΟΙ 1, 6, ὁ. 

Ἵσποι, Θαμ τε5. 111,.3..23. ός : ν, 4:0. 
ἢ ἵσσπος, ξαυἱζαιι5 ἱν, 6, 2 : ν, 4, 3. 

ἹἽπποτοξόται, ἰὰρὶττατὶϊ εααϊε5 νη, 3, 
2 

᾿Ισ-ποφορβὸς, Ξαχοτα τη ΡΘΗ͂ΟΥ ἱ, 1. 2. 
Ἱπσσπὼν, εαυοτυπι ἥδιο ὙΠ], 6, 17. 
᾿Ισηγορία, ῥγ. Πῤογίας οἰνίμι ἐαη φία 

ογημς ἰάδηι οὐ 75 υεη οηέϊαπα ἐ1- 
φεμαὶὶ, (τὰ ἱ, 3. 1ο. ῥὲγν 7οσιηα ἀϊοιίμν 
«ἦε ἐϊοελιϊα, φμα ΡΥ ογηγιος ῥγογη δα 
σοποίαπηαρί Σ ΘΕ Δ 11]6 νοοϊξεγδη αὶ 
708. 

᾿Ισομοοιρεῖν, Ῥᾶτίε5 δαυα]ες οοπίεσαί ἰ], 
: 29 17: 3» 5: ἱ 
Ἰσόμεοιρον σπ'οιεἴσαγαι ἵν, 6, 12. 
᾿Ισόπεδον, Ρ] ΔῊ Γ|65, ΟΆΤΡΡ5 ρϑίξῃϑ ἱ, 

δ᾽ 21 τὺ 1. 5 τς τς ἴδ. 
ἼἼσος, 66 08}15, ΡΆΓ, εἶδ ἨΜΉΉΟΥΟ Ν, 2.) 1. 

Ἤσοι, ἰἰάετη, ε]αίάεπη σοηάϊτοηὶβ 
εἰ ἰογι τἀ] 58. 111, 3, 17. ᾿Ἴσων 
τυγχάνειν, ῬΟΓΟΠΕ5 Θηθα]ες ἃοοὶ- 
ῬΕΙδ ἴἰ,) 2, 20. σῶν ἴσων ἡμῖν μεσ- 
ἔχειν, Ῥατὶ ΠΟΌΠΟαπὶ εἢξ οοπαϊ- 
τος 1, ΟΡ1, 15. Ἴσον ἔχειν, εἴα 
γε Ραιὶ 1) 3, 18. ἴσον ἔχιειν τινὶ, 
ἐογα πάθη σοΟΠΊ ΠΟ ογα ΠῚ σατῇ δἷ- 
ἴετο δετὶ ραττοίρεπι ἰἷ, 3» 5. Εἰς 
φσὸ ἴσον καϑιστάμενοι ἐκμάγεσθε, τ- 
4αὰπῈ ἵπ σετίαπηθ αἀείσε πη εθ8τ5 
1,6, 28. ᾿Εκ σοῦ ἴσου, ἦ. 6. ὁμοίως, 
εοάεῃ τποάο αὰο ΟΙἸ τ ἰ, 4» 12. 
Ἔν ἴσῳ, (ει, βήματι, φοαυδ}! ργαάὰ 
νἱ, 1. 4. ἐν ἴσῳ σινὶ, ρατὶ δγαάα 
Οὐ Δ]14 00 νἱϊ, 1, 8. ᾿Εμοὶ τὸ ἴσον, 
αζ 6βο νἱϊ, 29», 28. 

᾿Ισοῦν, ΘΘΩσΔΓΘ ν]ϊ, (, 6 4. 
“Ἰστάναι, ἈΡρΘΟΠάεΕΓα νἱϊ, 3.1: Ὑἱ]]ν 2, 

21. στὴν φάλαγγα, τηεάϊδτη Δ ΟΙΕ ΠῚ 
Ὥδετγε νἱϊ. 1, 5. Στήσας πὸ πρόσω- 
σον, ναΪὰ σοηῆδητὶ τποάεΐοηυο, 
δα {ενογταίθι εἰ ὨδὈϊζατη ἀθοεη- 
ἴετ σοπηροῆίο ἱ, 3. 9. ἽΙστασδξιαι, 
Ταῦηῆετο, πο υ]τετὰ5. ρτγοστεαὶ 
ἰν 4» 23. τὴν πορείαν, ἸΏΓΟΥΠΊΙΓΕΓΟ 
τοῦ νι], ὅ, ι8. ἑσσήξεται νὶ, 2.) 17. 

᾿Ισχυρίξζεσϑαι, σοπτοηάετε, ρτανϊοτὶ ατὶ 
Οτδίίομθ, διρΌπιΘητ5. ΘΟΓΓΟΌογαΓα 
Εν 17) 19. ᾿Ισχυριξόμενος ὑφ᾽ ἵππων 

ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΖΟΙΤΑΤΙΒ. 

σίδηρος, ἵεττατα, ουΐ ψ15 τοθυτους 
δοσθάϊε δὺ εααῖ5 νὶ, 4» 18. 

᾿Ισχυρὸς, Δ,ΐϊτη0 ἤγΠγ115. ἔοταβ ν, 29.326. 
ἰσχυρὸς φόβος, τπυιεῖὰ5. νΕΠΘΠΊΘῊ5 1], 
1, 23. χειμὼν, [ϑονᾷ ΠΙΘΙ5 1) ὅν» 
39. ἰσχυρὰ φυγὴ, ἴαρα εθα!4 ἱ, 4, 
22: Υἱΐ, 1, 26. ἰσχυρὰς φυλακὰς 
ποιεῖσεγαι, ἀΠΠΡοπε της ΠῸϊ σανετε 
ἵν ό, 37. ἰσχυρὸν ἰδεῖν, ΤΟ 15 ἴροτ 
Οἷα τἰ,. 37 δ Ἰσχδρα παρακελεύε- 

σϑιαι, δτανίτετ, νο ΠΟΠΊθητοΥ, ΠΟΙΙΆΤΙ 
111,3» 48. 

᾿Ισχὺς, σΟΥ̓ΡΟΓΙΘ ΤΟΌῸΓ ἱ. 6, 17. Ἔο- 
θὺ: ἐχεποι 5 1.5.2... 100 Ὁ, 3» ἢ). 

Ἐ χεχοι 5 Ὑν Ἐν 27. 
᾿Ισχυρῶς πείξ ϑςσϑαι, πἀϊοίε οὈϊετηρε- 

Τατς ἴ, 29 8. ἐσιμελεῖσθαι, ἰεάυϊο 
συγαᾶτε ἷ, 6, 20. χαρίζεσθαι, τηᾶ- 
ΧΙΠΊΟΡετΕ ρυδι βοατὶ νἱ, 1, 38. ἀσεις- 
λεῖν, ΒΙΑΝΊΤΕΙ ὨΛΪΠΑΤΙ ἵν, 5» 12. εὐ- 
συχὸὴς καὶ μέγας, [ΕἸ ἸοἸΠΠ πγυ5 εἴ τηᾶ- 
ΧΙΙΏΒ 1ν) 29 10. 

Κ᾿ 

Καϑαιρεῖν, ἀστπο τι νἱ, 1), 20. ἰητετ- 
τήεΓα 'ν, 3 16, 

Καϑιαρὰ ἦν πάντα, οπγηΐα εταηϊ Ρᾶγᾶ- 
(ἃ εἰ ἐχρεάϊτα ν}], 3, 9. Καϑαρείως 
ἐγχέειν, τησπάε ν᾽ ηὰτ ἰπα πάδτα ἵν 
3, 8. Καϑαρώτερον τὰ νόμιμα πράτ- 
σεται, ἸηΠ τυία τη) γα πη ΓἘγν  ΠτῸΓ 
δοσατγαῖ!5 εἰ αἰ Πα ἢ (5 νἸ]], 1, 8. 

Καϑέζεσθαι, (εἄετε, πηογαγὶ, σαῆτα 
τηδίατὶ, ας ἐκ ογοσα ἵν, 5,41 Ν, 39 
2 Ἐς 

Καϑήκει, ποίγαπι εὐ οβηοϊ τη ὙἹ}, αν 
4. τὰ καϑήκοντα, ΟἸοΙΔ ἱ, 2, 5. 

Καϑῆσϑαι, Τράςτε, ὧδ οὐϊοβε, φμΐ πὶ 
ἀρωμέ Ηἰϊ,.3. 14. 8 Ὁ Ίν,, 5; 28: ν, 

1.) 7. 

Καϑίζειν, ςοἸ]οοᾶγα, εάεγα Ἰαθετε ν, 
ἕα  Σ ΥἹ 4» 3. σὸ σεφά: τευμα, (ἃ- 

ἢτα τγεῖδγὶ Ἰυῦ 6. νὶ», 1, 22.-. Κα- 
ϑίζειν, ὯΠ8 ΟαπΠΔ 8ἃ}}1}5 ᾿Ἰπτοτο ε σοη- 
νἱνίο Υἱ]ϊ, 4. 2. Καϑίξφω κλαίειν 
σινὰ, εἰ κλαίοντά τινώ, Πεία πη δ] ϊ- 
οαϊ ἐχίοταιθο 1, 2) 14.15.ὄ 

Καϑιστάναι εἰς τὴν σκ. ἄπσετε ̓π το - 

ὩΔΟΘΙΌ ΠῚ ν᾿, 4) 38. ἄλλοις σινὰ δι- 
κάξειν, σου βίταστε 4] 105 ἀϊσαῖ ἃ- 
1Π|5. 1,390 16. Ἑὶϊΐς τὴν βασ. καϑί- 
στήκε, ΤΕΡΏΟ Ροί 5 ΟἹ ν, 2) 27. 
Καϑίστασθαι, ΠὈϊ ἔλσετα Υἱ!, σς 79. 
φύλακα; ἂῃι φυλακὰς, ἃα ν, 1, 30. 

ὩοΙ. τὰ ἑαυτοῦ, τὸ5 [0885 ΟΓΙΠΔΓΟ 
νι, 1, τὲ 

Καϑορᾶν, ἀείρίσθτγα 111,2. 10: 3, Ἂ τς 
Καὶ σορμία! αἰϊμνειϊα, γι 0} γι αὐ μη εὐ 
Ξεημπι Νν 19 14. ϑεγτὶ ἐπίονγο- 
ξαϊϊομϊόμε Σ καὶ τίς, ΘΟ4 15" ἵν 3, 



ΙΝΌΕΧ ΘΟΕ ΟΙΤΑΤΙ5. 

Ὧν τ τὸι δου}. 1ἰν 5, ἀν, 
4.35. χαὶ τί δή : συγ αυςοίον ἷ, 3; 
10: ό, τό. καὶ πόσος ς εἴ αυδηϊαϑὴ 
ΨΙΠ, 2, 14. ποίων καὶ ἧτταν λέγεις ; 

αυδηηπᾶτῃ ἰᾷπά τη πᾶτγγας οἰδάετη ὃ 
117 15. 19. καὶ δοκοῦμεν, πυτη νἱάς- 

ΠΊΩΓ ὃ νὶ, 3, 22. καὶ δοκεῖσε, ΤᾺ ΠῚ 
Ρυϊαῖὶ5 ὃ ἵν, 2. 5. {π|ὲγ ἄμο ««- 
7εῶϊνα: σολλὰ καὶ ἀγαϑὰ, τηυϊτᾷ 
ἐᾶηὺς Ὀοπᾶ, «ἱαῖ. π. ἵν, δρ σιν, 
27. 11. δαῤει «ἱὍῷ72ὦι τριἱσπιεἰοη οἶδ : καὶ 

ἕνα ἄνδρα, γεὶ ὉΠῸΠΙ Ποπιΐηθπῃ ἰἰὶ, 
1) 18. καὶ μικρὸν ὄψον, νο] τηοάϊ!- 
σατ ορίοηϊ τη ἰΐγ) 29. 10. ᾧ καὶ, 
οαϊ ἱρῆ ν, 1,1. ὃς καὶ, ηυἱϊ ἰ4ἐπὶ 
1Π,) 1.7. καὶ ὥ, ψυξδοοπηὰε ἵν, 5, 
χό. μεϑ' ὦνπερ καὶ, οὰπὶ ηὐϊθα!- 
σαπη86 ἵν, 2, 2. ὁποσάκις γε καὶ, 
ημυοιθίσα πε σετῖθ 1, 39 23. ὅπως 
καὶ ῥγο ὅπως ἄν, φᾳαοουπαυε πιοάο 
ν, 1») 22. καὶ πρῶτον, νεὶ ΡΠ. ΠῚ 
ἱν ἂν, ἄδι, σὰ ξύμπαντες οἱ ἄλλοι, 
ψΕ] 4}1}] ΟΠΊΠΕ5 ᾿ἰϊ, 3,1. καὶ εὐθὺς, 
πῆς αἰϊὰ τηοτὰ ἱν, 5, 49. καὶ ἄδη, 
Ἀδλτὶπὶ ν, 2, 32. χαὶ πολλαὶ, ηιᾶτη- 
ν 5 τη Ϊ 86 ἱν, 1.) 17. καὶ γενέσθω ὅδ 
«: βούλεται, ηαἱσᾳαϊᾷ ενεπίυγ ΠῚ 
πὶ, 19,9. 9. ϑέγυλ σγασα ονόπε 
καὶ δικαίως γε, ἰάχαε ᾿μτε ἰΐ, 2, 14. 
χαὶ πάνυ πολὺ, Ἰάσυς πηᾶαχίπηὸ νὶ, 
1,41. χαὶ πολύς γεν ἰίαιιε τ} τι15 
νἱ, 3710. χαὶ ῥᾳδίως, ἴτηο ᾿ἰεπίοτ 
1» 4.11. καὶ πολύ γε μᾶλλον, ἴτηο 
πλυϊῖο τηδρὶβ ἷ, ὅ, 37. καὶ ταῦτα, 
ἱρΓΙὨγ15. 11,. 2. 16. Ιἀημ ἴΪ,. 3, 9. 
ϑέεγυ σοποίμβοηδμς: καὶ πέμπουσι, 
αποσίτοα τηϊτταπί ἵν, 2, 3. καὶ τοί. 
νυν, ἴδηαι ἱ, 6, 20. κῴκεῖνος, 11} 
Ἰβιτατ ἵν» 1, 23. καὶ ὁ Κῦρος, Ογτὰ5 
ἸρὶταΓ 1, 4. 4. ῥγωίογεα ; καὶ ἄλ- 
λος, Ἀ]1ὰ5 ἱΠΙΌΡΘΓ 111, 2, 29. ο΄, ἷν, 
ό, 9. Ταριϑρ: καὶ οὗτοι πάντες, ἴἃ- 

τθη ἢὶ ΟΠΊΠ65 Ν]], 5, 45. Τρ: 
καὶ ὃ Κῦρος εἶπε ϊ. ὅ. 17. καὶ δ᾽ ̓ Ασ- 
συάγης εἶπε ἱ, 3, τι. ϑεγυϊέ αῤοάοῇ, 

ΧΩΣΑ,, ΕΣ ΩΝ 1. Ὅ....,4.: νι]... 7»1.22. 
ϑεά: καὶ τὰ ἀκόντια ἐδείκνυς μὲν οὗ, 
{εἀ Ἰδοὺϊα ααϊάθτα ἤοη οἤεπάήϊτ , 
45Ό᾽10. δἰ οραμίεν γορολν : παὶ-ττ 
καὶ, Οὐτ --[ὰ ΠῈ 11, 3», 1: 1, 4» 15. 
καὶ εἰτττυκαὶ εἰ, ἤνε-ττῆνεν, 5γ.4.8. 

τὰ μὲν καὶ----κ΄ἃ δὲ καὶ νὶϊ, 1, 29. 

Ο(ορῤμίαϊμν σπρηη αἰς ῥαγησμίϊς: καὶ 
--δὲ, εἴ ργϑίεγθα, σἱά. π᾿ ἷ, 1, 2. 
Καὶ δὴ, ῥτοίιξ, πη 14 π|, σἱά. π. 
ἵν, 4511. καὶ δὴ, ἸΆΓη νΟΙῸ ἱνν 3» 
δι μὲν δὴ καὶ, ἴατια νἱϊῖ, 4, 8. 
Καὶ μὴν ἐγὼ, εξο νψετο, (, (ἀπε ἷν, ὅό, 
14. καὶ μὴν ϑέλω, νοῖο νοτο, Ζν.., 
ψΟἷο ἴδπε νἱϊ!, 3» 27. καὶ μὴν οἶδα, 
ἈΟΥῚ ἐαυϊάῤπῃ ν»), 3, 10. Καὶ γὰρ, 

εἰεηΐπι ἷς ὅ, 23. εἶς. Καίτοι, ἸΆτα 
ΨΡΙΟ, 1ἢἶν. 2. 19. δΣ 11.,.2.. 17. 1.}ΠὉ 
ν, 4. 24. καίτοι γε, ἃἴ νΕ͵Ὸ 111», 1» 
38, Καίπερ, φυδιηααδτη (62. 24: - 
ζρι τς, ΕΒ... 5 τ τ» 9.3.2. ουδὲ δῖ 
πὶ, αὐοί. ἢ, 1,4. Κἄν, νεῖ, ἐπίξης 
ΔΝ. 3, το. κἀν βούληται μαστιγο"- 
σάτω, ἢ ναϊτ νεῖ νοίθεγεὶ ἷ, 4; 9. 
αυᾶτην 8 ἴεᾳ. ὅμως ἰϊς 1, 13. Οἶτοῖ- 

[ΕΓ 1ἰ9 1, 6. δα {υταγηυτη 11,1, ὅ. 
κἀν μύων, νεὶ οἰαιῆβ. συ] 8 ν᾽], 3» 
7. 

Καινοποιηταὶ ᾿νε πίοτες πον8ὲ νοἷῃ- 
ΡίδτΙ5 νὴ], 8, τό. 

Καινὸς, ἱπαιαῖα 5, οῤῥ. εἰωϑὼς 11], 1, 
30. 

Καίριος" πὸ ἀεὶ καέριον, ααϊσααϊᾷ Ρῥτὸ 
ἴουροσε βοτὶ ἀδθοτεϊ 1, 2» [2. 
Καιρίας “πληγῆς ἁμαρτάνειν, ΔΌετ- 

Γάτε, δέξο αἱ ποη ἱπῆιρατεῖοῦ νὰ]- 
ΠῸ5 ἰειαὶθ ν, 4» δ. Καιριωτέρως, 

τη Δ] οτὶ σὰπὶ ἐταξλα ἵν, 5» 49. 
Καιρὸς, τευ ρα8 ΟΡΡοτι πα τῃ, τεὶ ρὸ- 

τε πάξε Ἰἀοπεὰπι 1. 2» 21 1». 3. 
46. ἐν καιρῷ, ἴῃ [ΘΠ ΡΟΥΘ νἱϊ!. 5» ὃ. 
ΤΠροϊένα, ποῦ καιροῦ, ἸΟΩΡΙῺ5 4ΌΆΤΩ 
Εχρααϊε ρτοούσγεις νἱ, 3, 29. 

Κακόβιος, υἴξῃβ. νἱξῖαὰ τεπαὶ νἱϊ, 5» 
67. 

Κακολογία, τι] ἀϊσοητία 1, 2» ὅ. 
Κακόνοια, τααϊον Οἰεητῖα, δηϊπη5 Τηᾶ- 

15. 11|,.1..25. 
Κακόνοος, τη] εν οὶ 5 ΥἹ]], 2, 1. 
Κακὸς σπ΄ρὸς ποὺς πολ. αἱ 'ρῆᾶνα ἴξ ρὲ- 

τ αν. ΠοΙϊεβ 1ἴ, 1, 25. Κακοὶ κοι- 
νωνοὶ ““όνων, (αἱ Οὗ ἱξηανίαμῃ ποϊαπῦ 
Οὐ ΠῚ 8115 Ἰάθογα5. δοβάδξτῃ ρϑγίεγγα 
Εν. 2», 25. Κακοὶ ϑηρᾷν, Ἰπερτὶ δά 
νεπδηάυ πη) Υἱϊ, 59, 62. Κακὰ, τὸβ 
δάνοι δ 11, 4» 10. 

Κακοῦν, ναίϊαγα 1᾿ϊ, 3, 81. Τὸ ἔργῳ 
κακοῦσϑαι, τ] ΠΤ ᾿ρία τη. 410 4815 
ΠΠΙρίτασ ΠΠ|,.1,.23. 

Κακουργεῖν ποὺς ἐναντίους, ΠΟΙῚ ἀδπ|- 
ΠΥ ΤΠ ΟΡ Θ Ὑν. 25;) 24. ὉΠ, 6. 
ΣῸΠ 105» 25 5: 

Κακουργίαι, ταϊ! ΟΠ 65. Δ]ΤΟΤῚ ΠΟΟΘΠΑ͂Ι 1» 
6, χὃ. 

Κακῶς εἰδέναι, Ῥᾶττη σοτηρετγίατη ἢᾶ- 
ὈδΓΕ 11, 3,.13. στοιεῖν, {γ71:. σίνεσϑαι, 
ΡΟΡυΪΑτῚ 11], 3.916. ν 

Καλεῖν, δὰ σοοῃδπὶ νοῦϑγα ἣν 3,23: 
11: 4} Ὑ: 

Καλινδεῖσθθαι ἐν σῷ πειρᾶσϑαι, Ἰάδητ- 
ἄδτγῃ τονοὶνὶ δὰ τεπία πάχη ἰ, 4» 5. 

Καλλιερεῖν, ᾿ἰτᾶτγα 111,3, 22. καλλιερεῖ- 
σϑϑαι 1(ἰδηπη 4, 59 ὅ. 

Καλλωπίζεσϑαϊ τινι, Ἰαυαὶ ἀεροτίαας 
ΠῸΪ ἄποειε δἰϊφαϊὰ νἱϊ, 8, 18. ὅ- 
“λοις, εἰεραηπτιοε ἃγτγοσαπ) ποτα 
νἹΪ, 4») 14. 

04 
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ἘΧΑΡεΣ ἸΟΥΊΟΠΙΒ. 1; 2, Τ: 7 1, Ὁ: 
Κωλὸν χωρίον, Ἰοστς ΔΊ η 5. ν]]], 
3,9 25. Καλὴ ἔσται ἢ ϑήρα, (αι ἃ 
επί νοηϑ1[10 11, 4; 19. καλὰ τὰ ἱε:ὰ 

ἦν, Παῦσαι, εχῖα Ροτιεηάεθᾶηι ἴδα- 
Ἴδᾶ νὶ, 3.1. Καλὸς σῖτο:, ὈοΠυτα 
ΤΠ ΠΙΘ ΠΕΣ 1, δ, ὁ. ΚαΛλυστος, 
Ῥτρ Δ ητΠΠἸΡ] 5, δΥΠ Ρ ἢ ΠΠΊ  τ15. νἹ]], 
8.1. Κάλλιστεον εἶναι, βογετε, 6ΠῈ 
σρείπιξα σοη αἰ Οη]5 ν, 4, 34. Πάν- 
πὼν τῶν καλῶν συγχιάνειν, οὐ τι5 

“ΠΟΠοΟΥΙ 5 ΟΥπδτί νὶϊ, 3. 17. Ἱζαλὸν, 
Ποπεῆσπι, ηποά Ἰαυάϊ εἢ ἱ, ς, 7: 
ν. Ἐν 26. «εἴ. 

Καλοκῳγαϑία, αἀϊα πὶ ὈῈ πα τπετεπάὶ 
4ε ἈΠΊΪΟΙ5 Ψ1}}, 4. 34. 

Κάλπης, ὑγη]α ν, 2, 7. “ . 
Καλῶς σοιεῖν, Ὁ. π. ἢ, 4513. ἔχειν, ορ- 

Ῥοτία ποτ εξ ν, 3,9. ἴπ ταῖο εἢα 
ὙΠ, 1, 16. Καλῶς, τῖίε, 6 ᾿Ἰεφίθυϑβ 

δ’ ΠΙΝΙΠΙΒ ἴν. δ» 17. ταξῖε; δὶ Ἱερι θὲ 
ΔΓ 9,371. Καλῶς ἔχει τινὶ, Ὀ6πε 
Γασοσάϊε αἰϊσαϊ νἱϊ, 5, 84. Καλῶς 
οἰκεῖσιγαι, σοτατηοαα ΠΑὈΪ αι ἱν, δ, 

592): 
Κάμνειν, ΠΊΟΓΌΟ ᾿ΔΌΟΓΑΓΕ 1, 6, τό. 
Καμπαπήῆρα πιέσαι, βεχυπι ἴδσετγα 

ὙΠ, 17 ὃς 
Κάνδυς, νεΠ]5 Ῥετῆοα, ἐπίενβγεῖς ΗΝε- 
υνελῖο, χω χιτὼν Περσικὸς, ὃν ἐκσπορ- 
ποῦνσαι οἱ στρασιῶται: Ἷ 3), 2: ΜΠ} 

3: [0.13.- 
Κανϑήλιος ὄνος, Δἤπι5 οἰ [6] ατίι5 ν]]ν 

δ. ἢ Τ- 
Κάπηλος ἵν, 5, 42. 

ὈΕΓΉ ΔΓ 5. 
Κάρδαμον, παϊευτίαπη ἵ, 2, 8. 11. δε 

Ρενιξοηίμς αὐ ΖἜΠαη. Κύ. Η. Ὁ, 39. 
πονη6η ἢν βομη 6179 σοηίοηα ἃ κάρ- 
δα. ὦ. ε. τὸ ἀνδρωδες καὶ πολεμικόν. 

"ῇεζείιπσιμς σόγο Οὐὐγονα γέ. ̓ ϊ, 22. 

ἀεγίυαίὶ αὖ Αναδιοο ἘΖΩΪΟ ΓΊ, λ. ε. 
παίει ῥμησοῦες φμῖα παρέ 111 ἤκεο Δὲ 
“5. μὲ πα 71 71 1716 αὐθοιαὶ ΕἾ 1671-- 
7ε,. Ηϊμο φέοφμε Π|α{1π|5 αἶτο1 αἱὴ 
γα εν 127.) φμοαὶ, αμξίογε Ρ ζρο χὶν, 
8. "ο)Ί6) αἀσοεῤεγὶδ ἃ παγῖμ μι ἴοΥ- 
7610. 

Καρσπὸς, (τι 5 ΡΕΟΟΓᾺΠῚ 1,1, 2. τῶν 
πόνων, [γιξϊὰ 5 ἸΔΟΓᾺΠῚ νὶϊ, 2. 11- 
Καρπὸς τῶν χειρῶν, ΘΟΓΩΓᾺ ΠΠῸΓὰ πλὰ-- 
ΠῸ5 ΟΠ ΟΟΌΙΟ νὶ, 4; 2. 

Καρποῦσϑαί σι, ταξζα πὶ, ἀ. 6. Ὁ{ΠΠ1ά- 
{ΟΠ ΘΟΓΟΙ ΒΕΙΕ ἘΣ; πε ἐδ... τΘὴ: 
Ἐκ ἀρ." ὙΨΊΙς .7..0- 

Κάρφπωσις, ρεϊσερίίο ἐταξλα πηι ἵν, 5» 
16. 

Καρτερίω ᾿1ϊ5. 1.) 41 : 111,3, 8. 
Καρτερεῖν, τοϊετατα, πο απλ ροτίεγγα 
Ἰ ΡΕ, Το απ 3... 181: Α1 νδ ν πθε, 80: 
Καρτερῶ σπεύδων, 11] ἀ σε]ετταῖς 

τη ΠἸτοτ, σασρο ἰᾶ- 

ΤΟ το 11], 2, ́ , Καῤτερῆσαι ὥσαε 
ἀρ "ἐλῆσαι συνὼν νὶ, ἘΝ 

Καρύκινος, “«σἱά. γι. ΝΠ], εὐτεῖς 

Κάσας, τἱά Ἡ Υἱὶ!, 2. ὁ. 

Κατὰ 1) 6. μεμπῖ!. Κατά τινος λέγειν, 
ἀξ" αἰ ο! ἀπ τ τ τα 
γῆς.» ἴδιτα σοπατ5 ἵν, δ, 5. χᾶτα 
σῶν πέπλων, ῬΕΙ͂ Μέτέ ἴῃ νείξε πὶ ν, 1» 
4. 2) μι αὐο. κατὰ φῶς, Ἰπιῖετ- 
ἄτα, οῤῥ. νύκτωρ ἰἰ], 3) 25. οἱ κααὶ 
ἐμὲ, 4] πηξϑὸ [ἀὩΐ εοἴδε5, 1 8- 
165. Κατὰ τὴν Μηδικὴν, δα τερίο- 
πε Μεαϊοαία ὙΠ ἘΠ τὺ. χατι 
᾿Αβραδ. ἐγένετο, νεηῖς δὰ ΑὈταάδ- 
ἴδηι νἱῖ,. 1, 18. Κατα τῇ ψύχος, 
ἴῺ {τσογα ἵν, 2, 29. κατὰ χώ; ἄν, 
[αο «αϊίαας Ἰοῦο ἱ!, ἥν αὐ, 
70. κατὰ πόδας αἱρεῖν, σστία σᾶρεῖς 
ϊ, ὁ, 26. χατ' ἀχϑάί, 1ΠπΠ οχιτοπηᾶ 
δοϊεὶ ρῬϑιίε νἱΐ, 1, 21. κωτὰ κέρας 
ἑπόμενοι, αὶ μετ σοῦπὰ ΠΟΠΊΙΪα ἰγ- 
τυρτοηο ἰαδϊα ΓΕ ΘΑ ΠΙΌΓ νἱϊ, 1» 
28. κατὰ κέρας σροσβάλλειν, ΠΟΥΠὰ 

Ποίλε δάοτιγι νὴϊν 1, 26. κατὰ κέ- 
ρας προσιένω:, ἀἀνεΓῇβ σογηθα5 ἴη- 
νᾶήετε νἱῖ, 1. 8: Κατὰ σρόσωπον, 
ἃ ἴτοπίε ἵν, 1, 18. εχ δάνεγίο νἱὶ, 
ὅν 251 ΨΙΪν 1, 27:-. ΠΟ τ λε- 
γεῖν, ἀραὰ ἃ] αυετὴ ἀΐσοτγα νἱϊ, 1, 
12. Κατώ τινα προσελοφύνειν, ΠΟΠίΓα 
αἱ]. δάνεῃ! δα! νὶ, 3. 12. κατ᾽ ἀν- 
τἰπίρφας, Ε τεσίοπε νἱῖ, 1, Σ. Κατὰ 
σὰς εἰσόδους ἐφέπεσθαι, αὐ οσαῆτο- 
ΤᾺ ΠῚ Ροτίδς Ἰπίθ αι 111,3, 64. Κατὰ 
ταὐτὰ, μᾶπο Ἰρίαπὶ ΟὟ οδυίαπηι ν, 
29 24. Κατὰ φυλᾶς, {τ θατί πῇ 1, 4» 
17. κατὰ φῦλα, ρεὲῖ ἤηρα αϑ σεῖο 5 
ΝἹ], 2, 2: χα Τλα ἘΠ Ὲ. δ νδὸν, 
ΤΟΙΓΓΊΔΙ ΠῚ νὶ, 25. 26. κατὰ τάξεις, 
σοπιατίατι τ ἰἰς 15) 25. καϑ' ἕν ἕκα- 
στον, Πρ τ πῇ 1}, ΟΘ1, 12. καϑ' 
ἡμέρων, αὐοτία 6 Εϊ.. 3.,. 26: ἵν, 2, 
27. καπ᾽ ἐνισυτὸν, φυοΙΔ ΠΝ νΠ]Π, ὦ, 
ι6. Πλείω ἢ κατὰ τὸ ἡμέσερον π“λῇῆ- 
90ς, σοριοίογα αυδγὴ Ργοὸ πη Ϊττὰ- 
ἀϊπε ποῆτα, ἃ. δ. Πἰ πη πλα]ῖα, ἢ 
(ΟΠ ΡτΕ ΠΙᾺ ΟἹ ΠῚ Ρᾶυοίταῖς. ποξτὰς 
ΓΌΙῚ ΠΟΡΙ ΔΓ ΠῚ 'ν» 5, 40. τὶς χρείτ- 

σὼν ἢ κατὰ ἄνϑρωσον, ἈἸΙα αἱ ΠΟ- 
Πλΐη6 ΔΟΡΆΠΕΙΟΥ, Ἢ οούροτο Πυπλᾶ- 
ΠΔΠῚ ΤΡ τὰ [ογπηάτῃ ΨΊ]], 7, 2. Κα- 
σὰ τὴν ἀξίαν, μτὸ αἰξηϊταῖα 11, 3» 
15. 16. Κατὰ τὸν σὸν λόγον, ἂζ 
τοι, ὃ εὖ 6 ΠΊΒΉ ΙΑ. 1. ὅ5 ἡ: 
ἢ, 1.15. Κατὰ "νόρον, ταῦτα. τε- 
σερίο ν, 5, 6. Κατσὰ μικρὸν, Ραᾷὰ- 
Ἰὰτιπὶ νἱ, 2, 29. Κατὰ σὸ εἰκὸς, αὐ 
ΡΆΓ εἴ νἱϊ, 7, 9. Κατὰ πολὺ, ναὶὰς 
ὙΠ 1.) ὅν ΚΝ ἡσυχίαν συγγίνε-, 
σϑαι, ἥπε τασηαϊία. οἵ ἰητεγρε! ]α- 
τοὴς. οατὰ δία σοἸ]ϊοααὶ νἱἱ, 5; 
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λ9. Κατὰ αολλοὺς πρόπους, τη αἷτὶς 

τηοαϊβ νἹ]], 1, 46. Καϑ' ὅδ «τι ἄν, 
αυοουπηυε πηοάο ν]]!, κα, 25. Οἱ 
χα ἑαυτὸν, [αἱ νἱ, 3, 27. τὰ καϑ᾽ 

αὑτὸν, ἀ. ε. τὰ αὑτοῦ, ἴυἃ ν, 1, 1ο. 

σὰ καϑ᾿ ἡμᾶς, ἢ. ε. τὰ ἡμέπερα, τοϑ 
ὩΟΙΙΘ νἱϊ, 1, 16. Οἱ χκαϑ' ὑμᾶς, 
4ὉΪ ψνΟδῚ5 Τὰηἴ ὈρΡΡΟΠτΙὶ νἱϊ, 1, 22: 
ο΄. ὃ. 36. Καϑ'᾽ ὑμᾶς αὐτοὺς ἐξο- 
“λίσϑητε, (εοτῇπη, νεῆτο Διθϊ το, 
δοίεπ ἱπγαϊτα νἱ, 3, 32. Αὐτοὶ 
χκαϑ' ἱαυτοὺς, ἴαα ἰροηίς, “νη. ἐκ 
τοῦ αὐτομάτου ν, νῷ 30. [ο]]. δΔῸ 

4115 ποη δάϊατὶ νἱϊ, 4, 15. Κατὰ 
λόγον τῆς δυνάμεως, Ῥτο ΓδῖΊΟΠΘ ο- 

Ῥὰπῃ νἢὶ, 6, 11. Κατὰ τὸ καρσε- 
ξὸν ἐμβάλλεσθαι, τηᾶρπα οὐπὶ νὶ 
Ἰτηρειϊαπι ἔβσοτα ἵν, 2, 21. 7ηπίοϊ- 
ἐλρητμν ἐπ τρόπ τὸν 11], 1,11. απήε ὁδὸν 
1, 4, 18. σἄλλα ἱ, 6, 26. πάντα, 
ΟΥ̓ θὰ5 ἴπ τεῦς ἱ, 6, 8, 

Καταβαίνειν, ἀείσεηάετε : αἱ 1], γεῖ 
ψεγ[ας »αγε νοβειᾳοιηίαν ἘΝ ὩΡ 
215) ΩΩ Δ γέρε Ῥεγβαγμηη δος 4}α »α- 
7ογὶ ταὶ μι μ ΤΠ ῥγουϊηποίας ΜἸΔ, 6, 
τό. 

Καταβάλλειν, Ῥγοίξεγποτγε ἵν 3, 14: 4. 
8: 1|,.3,) 62: ἵν, 6, 3. Δ )]ςέτγε ἵν, 
5.3.8. 

Κατάβασις, ἀε(σοη[Ὁ5, αἷε ἰσσο ῥέγ ψηετη 
ΟΖ ΧΩΤΩ ΜΙ, Δα 

Καωταγελᾷν τῆς πολιορκίας, Γας ΟΠ ΘΠ 
οὐ άδηάι! ἀδγίοτα ΝΠ], 5,13. 

Κατάγεσϑαι, ἀενογῖὶ ᾿Π βοάἐϑ. ν᾽], δ, 
17. εἰς οἰκεῖα, ἴῃ ἴαα ἀενετῖι νη], ό, 
4. 

Καταγιγνώσκειν, ἀδρτεπεηάσιε, οο- 
δηοίςεγε γέρῃ γηαΐαηη ἱ, 3, 10 : νἱϊ, 
4»9. καπέγνων αὐτὸς ἐμαυτοῦ μὴ ἂν 
κωρτερήσαι Ἰρῖ6 τη ΐ σοη ΟἹ 5 [πὰ 
εἰ ποη αἰῆϊδον νὶ, τ, 36. 

Κασχαγοητεύειν τινὰ, ρτορ ΠΡ Ὶ 15 φαϊοαΐ- 
ἄατῃ ἐδ! !εγε εἰ ρει τίη εγα νι], τ, 
40. 

Κατάδηλος, σογῖυϑ ἵν, ἴ, Τι- 
Κασαδρομὴν ποιεῖσϑαι, ἸπσῸ ΓΠΟΏΕ τη [Δ- 
σαι ΧΟ ΤΟΥ ἢ: 3;.22. 

Καταδουλοῦσϑαι, ἀπ τὰ [γΆΠροΓα οἵ 
ἀεαηπυηι “ ποΘΥδ "ἢ, 1, 2.9. δὲ 
»δί. 

Καταδύειν τινὰ σῷ ἄτσει, τχοοτοῦα 4]}- 
αυεπῃ ΟΌταετε νὶ. 1. 37. Καταξύς- 
σθαι ὑπὸ τῆς αἰσχύνης νἱ, 1, 3: 

ΠΟΙ. 
Καταϑεᾶσθωι, ἰηΐρίσετο, σοηπάεστγατα 
ὙΠΟ. Ὑ5Ὲ ὙΦ, 55. 

Καταϑεῖν τΤάρηι χμοΐ καταδρομὴν ποιεῖ- 
σῖγαα ἱ. 4. 17. Ὁ 2. ὅτ χα ταϑεῖν 
σὴν χώραν. ἘΧΟΌΓΙΓΕΓΕ 1Π ὙΕΡΙΟΠΕΘΠΊ 
ψ 88. 

Καταιτιῶμαι τοῦδε νὶ, 1, 4. ποῖ. 

Καταωκαίνειν, οροίδετο, νἱά, απ. ΜΠ, 29 
66. 

Κατακεῖσδαι κατὰ μέσον σὸν κύκλον, ἸῺ 
τηεαϊα οοτοηᾷ αἰ τ ΠῈτς ἰΐ, 2, 2. 

Καχακλίνειν, Ἰαῦεο ἀϊΠσατηθεγεα 1ϊ. 8» 

21. σοϊπροηεζα ἰὴ ἰδέϊο νἱ, 4, τι. 
Κατακοιμκίζοντες, 4] σαθίτυτῃ ἀξάυ- 

σαηΐ νὴ, 8, 20. 
Κατακρήμνίζειν, ῬΓθοοὶρίτε πὶ ἄδγε 1, 4. 
γ ὧν 3,41. 

Κατακρύπτειν εἰς σὴν γῆν, Πατήδτα, [Ὁ 

ἴετγα σοπάεγε 111) 3» 3. 
Κατακυλίεσθωι, ἀπὸ τῶν ἵππων, εχ ε- 

415 ἀεὶ, ἐχουτὶ ν, 3,1. 
Κατωλωρβώνειν, αἰξαηθ! σμηε ἵν, 1, 

Τὸ τ 11 6.36. ἘΘΡΕΕΙΓΘῚ Ν  Ὡ  τό : 
ν», 4.1. Κατειλημμένος, ΟΡΡτΕΙῸ5 

ἵν; 2,.21- οαρτα8 ἶν, 2. ὃ: 
Καταλέγεσθαι ἐν σοῖς τακτικοῖς ὧρφι5- 

(ἐοῖς, δοσρηΐεγὶ οὐαὶ 5. δοῖεὶ 11], 
ἅν Τῆς 

Καταλοᾷν, σοπηπηϊ ΠΌΕΓα, σοηίεγεγα 
ΨῚ».1.,.3}}: 

Καταλύειν σι, ΑΌτοσατγα, απ τη ταὶ το ]- 
Ιεγε ἵν τρια τ νἱ» τ, 2...20. τινὰ τῆς 
ὀρχῆς, ᾿τυ ρετα τ 8 Ὀτοραγε ἈἸϊσαΪ ἱν 
διορυ ν ἢν. 8... 21. 

Κασαμύειν, οουϊος. οἰδιάεγε νυν], 3, 
28. 

Κατανέμειν δώδεκα μέρη, ἵπ ἀποάδοϊ 
Ρᾶτγίδα ἀϊνί δια νυ], αν, 13. 

Κατανύτειν δδὸν, ἴτετ ΔΌΓΟΙ νετα ν]]], 6, 
ΤΣ 

Καταπαύειν τινὰ ἀρχῆς, ἱτηρετίο ῥτί- 
ΨαΓΘ Ψ]]]}, 5. 28. 

Κατασπεταννύειν, ἱπίετηετο, οοηΐεροια 
ὙΠ], 3; ἘΖ. τὸς 

Κασάσλεος, τηδου]αία5, ΡΟΪ τὰ 5 ἱ, 3» 
ἘΣ 

Κασασ'λήστειν, ἰΕΥΓΟΥΕ σοησαζετγα ἴ, 1.) 
δ Ή ἍΝ, 2.5. 

Καταπράστειν, ἀυάϊο εἰ ἰαῦοτα ΠΡῚ 
Ρδγευδ γὴν ον )2, ΘΌΤῚ Ὑ νας 130 

Κασαῤῥεῖν, ἀεἤπετγε, ἀεοίάετγα ἱ, 5, 10. 
Κασαῤῥοῷειν, ΔὈΙΟΓΌΟγΟ ἱ θα δῶν 
Κατάρχειν φινὸς, ᾿ηπιταετα Αἰ ̓συ!ὰ 

ΝΠ ΠΝ υ25, ἢἢ- Κατάρχω σγοίῶν γὕτως 

ε]α!ἄετα ταὶ ἴδοϊο ᾿πιτα πὰ ἱνν, δ» 
58. 

Κωτασβεννύναι φόβον λόγοις, ἀτστη6η- 

(ἰ5 τογιόγοτη {εάᾶτέ ν, 2, 34. κα- 
σάσβ. τὴν ταραχὴν, ται ἃ] τὰ ΠΩ. [- 

ἀλθν» δίδι 
Κατασείξιν τινὶ, [᾿. σὴν χεῖρα, Πρῃα ΠῚ 

ἄδτα δἰ Ἰσὰ! πλᾶηὰ ν, 4», 4: 
Κατασημαίνεσθηιαι, ΟὈΠΡΠΔΓΘ ὙΠ, 2» 

16. 
Κατασήπειν, ἤπο ραϊςγτοίσαγε νἱἱ, 2, 

21: 
Κατασκέπαεσθαι, [ρεσα]ατὶ, ἐχρίογᾶτγε 
Ἰ Σ Φ ν, .27.. 
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Κατασκιυάζειν σινὰ, ΟΥΤΏΔΓΕ ΔΙΓΓΠΉΪ5 11]ν 
35) 3. ΡῬᾶτάγα ἃ] ΤΏ, νἹϊν 2, 28. 
ΑἸδυείδοοτγα νη], 1,43. Τὴν σκηνὴν, 
τεηίοτγι τὴ ἱπγαθγα, Θχοσηαγο ν, δ, 
2. Κατασκευάζεσθαις ίε ρᾶτατε, βο 
εἰηγισλεη νἱῖ. 5. 37. σπαρατὸν οῤῥ. 
ἀνασκευωξζ, ΨἘΠ, 5. 2. προβλήμασι 
τοὺς ἵτασοὺς Θη 005 ἱπΠγαστα τηπηϊ- 
ΤΑΦῊ Ν], 1, 51. Καχτευκευάσῶαι, 
ΔῈ Π}}5 ρᾶΓᾶῖος εξ ν, 5, τὸ. χατε- 
γχεύασϑε οὕτω, το5 νεῆτῳ ἴα πὶ 
ΤΟτηραΓΑῖδο ὙΠ}, 1.) 4. δὅσλισιν σορὶς 
σ΄ πεῦσι κατασκευάζειν νἱὶ, 1, 46. 

Κατασκευὴ, {(ὩΡ6]]εχ, ναία ἰἰἰϊ, 19 2: 
ΣΙ, 3, 36. Κατασκευὰς καλὰς ἐφ᾽ 
ἑκάστῳ κτήσασθαι, ἱπβ ταξῖατη εἰἴα 

τεῦυβ ἀἀ ΠπΠηρσυ]ὰ εῇοϊε πᾶ ἰάοπεῖς 
1» δ», 22. 

Κασχασκηνοῦν, εξ τεοῖρογε π᾿ επιοτία 
Ν1,.2, δ. 

Κασαστάζειν, ἀε Πάτα ν, 1, 4. 
Κατάστασις, ἰηβιταςαπι, τατῖο δἰϊηαϊὰ 

αὐἀτηϊηἰ γαπαϊ νἱ]]. 1.9.1 6. 
Καταστήνωι, τυτθαίαπιὶ εἰ σοηπίμ πὰ 

ἴῃ ογάϊηεπι τεάϊρεγε 11, 1.) 27. 
Κασαστσρέφεσψαι, Ὀεϊΐο {αὈΐρετγε, πο 

ἱπρετῖο (Ὁ) ΟΕ Θ ἱ, 1,4. 6..2, 8: 
νυ, ΡΣ ἤκ ΑΡΙ ἶ. αὐδὶ ν᾿ ΝΠ} ενυ96: 

Κατασαρωννύναι, ρῥτοίεγπεῖα, οσοϊάςξγε 
115|3..6 4. 

Κατατιϑέναι σί σίνος, Ῥτείίατη (οἴ νογα 
ΡΟ 4]. "9. 19, 37. Κατατίϑεσϑδται, 
Τερόποτα δά αἱ πὶ ἐατυταπι ; μί τὰ 
ὅσλα νἱϊ, 5, 34. ϑησαυροὺς νὶ]], 2» 
15. χάριν τινὶ, δταιϊίατα ᾿Π͵γα συτα 
4]. νἱῖ]ἱ, 39) 26. τὰς νομὰς, «Ἱά, η.νν 
ἄ;28. 

Κατατρίβειν, σοπίοτοτα, ἱπῸ 16 γ οοη- 
Γατδγα ν]}], 4. 36. 

Κατατρύχειν, ἀξὈι ζατα ν, 45 6. υδ 
κατασρύω ἀεά!. 

Καταφανὴς, ΟΟ0}}5 ἐχροἤίμβ, δ ἦθοο 
111,3, 28. ἐν σῷ καταφανεῖ ἀλλήλοις 
ἐγένοντο, ἴῃ Πσοπίροξὶα πη νεπεγηΐ 
ψ]» τε 

Καταφιλεῖν τοὺς πόδας, ἀφξοίου ατι Ρε- 

6165 υἱῖ, 5».32: 
Καταφωρᾷν, ἀξρτγεπεπάετε, πε] ]Προτα 

ΨΠΙ, 7.,1.7- 
Κατα χωρίζων, ἀἸΐροπετε, ἴαο αυοάψυς 

ἴοσοὺ τόροπετγε ἵ, 2. ει νον 393. 
ὙΠ, 5, 16. στὸ στράτευμα, οσαῇιᾶ 

ΡοποΙα νι, 3, 7. 

{0 {ε φυϊίᾳας ἰοσο {πΠΠπ|τ νη, 5, 2. 

Κατα ωρίξεται, 

Κατεργάξεσϑαι λέοντα, σοπῇσετιε ἰεο- 
ΠΕΠ1.ν, 6, 4. 

Κατερεῖν σινός σιν δοσυίαγε αἰϊα ἐπὶ 

ἀρυά αἱ, ἱ,.4, 8. 
Κατερείσω νὶϊ, 5,1. 
Κατευτρεπίζειν, οοημίίαετε, τὸ8. 6ο]- 

Ἰαρία5 εἰ περί εξῖας σοί ζετο ν"]], 6, 
16. 

Κατέχειν τὸν γέλωσα, τἰ[α τῇ σΟΠί ΠΥ δ 
1, 2... 5... σὸν κάπρον, ρτοῆογηετῖε ἃ- 
ΡῬΤΌτΩ 1. 4» 8. ἰσχυρῶς, ΔοτΙτοΓ 1η- 
Παγε, ἸΓΡΕΓΕ ἵν 4) 22. ἐχυρὰ, ἴοσο 
πη ΠΙτἃ ΡΠ ἀ]0 οὈτίπογε εἰ σοη- 
Ῥγηιᾶγα 111,1.) 27. Κατέχιειν, ταδὶ, 
ἀδ α1|5 ταταϊατι ας Ἰοσὶ 1ἴ,1.,.1. 

Κατηγορεῖν ὀλιγοετίαν, Ῥτοάετα ρΡαειὶ- 
ἐπ λ 1, 4, 3- 

Κατιδεῖν, ᾿πτε]]ίξεγα, σορηοίςζετγα ἱ, δ» 
δ 5.913: 

Κατοίκτισις, ΤΑΊ Εγα το νἱ, 1, 47. 
Κασοκνεῖν, ΝΟΥΟΤΙῚ Ὑ]], 5, 48. 

Κατολοφύρασϑαι, ἸΑτηεης 5. Ρῥγοίεααϊ 
γι ὅ5 Τῆς 

Κατόπιν διώκειν, ἃ ἴαγρῸ Ῥετίεσαϊ ἱ, 4» 
στ; 

Κασορύττειν, ἀείοάετα, [Ὁ τοτγατα ΔὉ- 
(δε ἴεν; 8. 3 ν᾿, 2, 28. 

Κάτω, ἱπέγα νἱ, 1,30. 
Κεῖται ὄνομα ἐπί σιν,, ἀἰοιαΓ ποηλει 

ἀδ ἴἴ, 2, 12. Κεῖται ἐν κοινῷ, ἴΏ 
τηδάιϊο εἰ ργοροπίαπι, δάϊταβ μαῖεῖ 
ΟΓΏΪ 5 84 11, 3, 8. ; 

Κελεύειν, ἡ. γα, 6. αἷαί. οὐ ἐρ, 1). 3.) 9. 
Δτιοεῆδεθ, Ψεας μὰ ὙΠ 7... 

Κέναρον, Πιπλ ας νἱϊν 1, 29. 
Κί ἐρας,) δοτηὰ, (αδᾶ ν, 3, 44. [τὰ 

δοίοὶ μέ ἀρτγηϊηΐβ : κασὰ κέρας ἄ- 
γεῖν, ῬΤΟΙΘΩΟ αΪΣΟ]ῸΘ σογπὰ Εχοτγ- 
οἴταπι ἀμοεῖα 1, ό, 43. 

Κερδωλέος, [ταξχαοίαθ, {1}}}8. νἱϊγ αν 
38. 

Κιφαλὴ τῆς τάφρου, ἈΡ̓ΒΕΙ͂ Ἰυχία ἴοί- 
ἵϑτῃ 111, 3, 66. 68. 

Κηδερὼν, ΟὐΓΙΟΓΙ 11]19). 3) 21. 
Κήδεσθαί τί τινος, δἰϊημάᾶτα ταιτοποπι 

Παῦεγα Αἰϊσα)ὰβ ν᾿, 45) 34. ἑαυτοῦ, 
οοηίαϊετα ΠΟὶ Τρ] νἱ]], 79.1.5. “ 

Κήρυγμα, ῬτοοοΟΟΠ ἃ ΠῚ ἰν, 55 57. 
Κήρυξ, οαἀιοσοδῖοῦ ἴΪ», 1, 31 : ἰΔΐ, 1, 5: 

ν» 4.,.26. 
Κηρύττειν, Ρ6Γ ργῷσοηδπ εἄΐσεγε ἵν» 

2,..35:.:. 85... 41. πνὰ, (Αἰ λθαγΒ, νῖτ- 
ταΐες ὑγεθαϊοαγθ ν]}], 4» 4: 

Κηφην, ἕπου ἰΐ, 2, 25. 
Κίδαρις, αἱά. π. ἘΔ, 3,13. 
Κινδυνεύειν, Ρετισα  απὶ οὐδ ἷ .5» 3: 
Ρεγιοα απ δάϊγε 1, 6, 44. ἐφ᾽ ἵππου, 
4 ἐψὰο Ρυρηδτα ἵν, 3» 14. 

Κινείσόδθαι, ἀα Ἰοῦο [0 [6 σοτη πηονεγὸ, 
ἀϊοοάσγα ᾿ἰ,. 2, 8: 1, ὅ, 39. ἐδ α- 
γέα, φώς νεἰ ζοα εν «εἰ δος φμα ργα- 
πΙεὴ) Μέῖγβες αἰϊαφαε, φώα (οἱοπΐ ἰῤὲ 
ἐ{725, ανιοία {μην Ἰϊὰ, 

Κλαίειν σινὰ, ῬΙοΓΑΙΕα ν, 2». 32. 
Κλέσσειν σὰ σῶν Φίλων, [γατὶ θοπᾶ 

δτηϊσοσαπὶ, οἷαπὶ δυΐεγγα ἷ, 6, 21. 
Κλίσηεσθαι») ΠῚ ἔατατὶ νΥἱὶν 4» 13. 



ΙΝΌΕΧ ΘΕ ΖΟΙΤΑΤΊ5. 

Κληΐζεσθαι, ὨΟΠΊΘΠ ὨάΌετα ἵν, 2, 1. 
Κλῆσις, νοσᾶῖϊο, ἤκουσε τὴν κλῆσιν τοῦ 

Κύρου, ἀμ άϊνῖς (Ε ἈΥΟΘΙΠ ἃ ΟΥτο ἰΐ, 
“ΡΣ ΤῊ 

Κληροῦσϑαι 56, 46. τά: φά. κληρω- 
σάμενον λαβεῖν, (οτῖε δοοίρετα ἱν, 4» 

55. 
Κλῦσαι, ΕἸαετε ἱ, 3, 9. 
Κλώψ' ὡς περὶ κλωπῶν βουλεύεσθαι, 

αὶ ἀξ νοῦὶβ ᾿η]υαπι ἰδιγα ΠΟῸ 5 
σΟὨΠΙ πὶ οαρίδηϊ ᾿ΐ, 4. 23. 

Κνέφας, υἱά. π. ἵν, 2, 18. 
Κνημοὶς εἰ κνῆμαι, [ΤΡ ἰϊ, 3. 18. 
Κοιριῶσϑθαι, ρεγποέϊαζε ἷ, 2, 4» 9. 
Κοινῃ (οἱ. βουλῇ, σοπηπιαηὶ σΟΠΠ]Ϊο 

ἶι, 47 11 ν,. 2. 22. ποινῇ σὺν, 6, 
10. κινῇ (6. δυνάμει, σοτη πη ἰὸς 
σὰπὶ ΟΟΡῚῚ5 ν» 5210. κοινῇ (0. ὁδῷ, 

ὍΠΒ ἵν, 7: Υἱἵ, 4, 6. 
Κοινὸς" τὸ κοινὸν, Οὐτητηυηδ, τεῖρα ]}- 

οὐ ἃ, .δ.. Ἔν υν, 55) 16. τὰ 
κοινὰ, 485 [πη υἱὰς σοτητη  Πἰ5 ἵν, 
Ἅ, 2. δὲ ῥγαάα γΟ711177] ἀἰυῖα ἷν, 
55). 51. Κοινὰ καὶ ἴδια (». ἐγκλήματα 
δικάξειν, λαάϊοία ΡυὈ]τοα ἐς ᾿τίνατϊα 
ΕΧΕΙΘΘΙΘ ἷ, 29. 14. Κοινὰ διδασκα- 
λεῖα, ΡΌΡ]ΙΟΙ Ἰὰα] ἱ, 2. 15. 

Κοινῶνες, οἰ, “ὐγὶ ῥγίηοίῥες Φμὶ τοὶ 
Ξέγοηα αὐ βγαηάαφιο γεϊρμό σα 
Μη ῥεῖ, υἱά. π. ὙΠ», 5» 35 ])]}» 
1.16 0». οἱ περὶ αὑτὸν ΝἸΪΪ, 1, 36. 

π. οἱ με αὗτοῦ ἴἰ1, 1) 25. 4Ὁη.- 
ἄρχοντες ΨΠΠ, 1, 40. 

Κοινωνοὶ, ἴΟΟἸΪ, ψγ»η. σύμμαχοι ἵν, 2, 
21 

Κολάζειν, Τὰ ρρ]οῖο αῆςετς, ςαῇίρατο 
:, δὲ Ζν 53: πονηρίας ἕνεκ Υἱὶ, 5.) 
5.2. ἜΓΙΘΙΗΓΘ.Σ, 22. 

Κόλασμα, ΓρΡ] οἰ τη 11]|,.1,). 23. 
Κολεὸς, να ΡῚΠᾶ ἷ, 2, 9. 
Κυλοβὸς, τη} ς 1, 4.» 11. 
Κομείξειν, αἴεττεα αἰίογι ᾿λϊ, 3,2. Κορμοί- 

ζεσθαι, ἀοτη τε τοροτίαγο Μὲ ἵν, 
6, 5. καρπὸν ἀπό τινος, ταδί πὶ 
Ῥειοίροτα οχ ἵς κα, το: 

Κορμψῶς, εἰεραηῖετγ, Γοἰτε, ὈΕ}1]6 1, 3» 

Κοσὴς, σορίβ1, 2,9: 
22. εἴ. 

Κοσριεῖν 1η γα γε ανγὶ βἔρπ. Ἰηέγαετα, 
αἀϊροπεγε 1ἴ, 1, 26: ν, 3. 56. Κοσ- 
(μούμενοι ἔν ὅπλοις, αἰ Ὀ 5 Τὰ πὶ ἀγπηᾶ 
ΡῬΌΪοτγα ᾿ἰϊ, 3,» 10. 

Κόσρμημια, ογγηθ ἴα τῇ νἱ], 2, 7. 
Κοσμηταὶ, ἜΧοτηδίογες ψ]]ἱ, 8, 20. 
Κοσμίως ἕπεσθαι, σοτηροῆιτς {εααϊ, 

φμαμαο (μο φωϊ με ἰοσο {εφιλνμῦ Ψ, 3.) 
40." 

Ἱκύσρδος, ΟΥΠΒΕΙΘ ἷ, 3» 2 : 111, 1») 2. 
κόσμος ἄν ἦν ἐροοὶ, ΤΑΊ ἔοτε ἀξοοιὶ 
11) 45» 5. 

1 1, 9: ἐν ΑΣ 2») 

Κουφίξειν, Γα ϊενατγα, ἀάγανάτο, τι 

24. 
Κουφότερον σαρέχεσθαί σινα,) Θχρεαϊ- 

τἰογεπ γούάσγα νὴ], 2, 22. κουῷο- 
σέρω στρατεία, ΤΑΙ τα [βο ΠΟ εἰ 
δτάΛΙΟΥ ν, 4, 28. 

Κρανέϊνος, Εχ ΘΟΟΙΠΟ ΔΙΌογα ἔδξϊα5 νἱΐ, 
ΤῸ 2; 

Κράνος, Βαϊεα νἱ, 1, 51. εἴο. 
Κρωσεῖν, ΝἱΏΘΕΓΘ 12 157 11 : 35,45. Ὁ 

χώρας, ἅδτο ρΡοτίτὰπ| εξ ἵν, 4, 8. 
ἀοπληαγὶ νἱ, 1», 41. Κρατεῖσααι 

ὑσὸ σῶν δακρύων, Ιαοτίπηαβ ΠΟ [6- 

ΠΕΙΕ, ἴδ Ἰδοτι πηῖ5 ἀαταν, 5» 10. 
Κρωτὴρ, ΟΓΑΙΕΓ, 171 7μο ἱμμῦη αφυα 

ΤΕ ΕΥΑΙΜΥ 1, 3) 1ο. 

Κρατιστεύειν -αί σινος, ΘΧΟΕΊ]ΕΓΕ δ] οι 
οὐ ρα 

Κράτος, νἱξὶοτία 11..1, 17. 
Κρέα, ΟἝΤΏΕ5, φία αὐ ξαεπαάμηε αρῥοο 

ἘΜ 7 1ὶ. 2.) 2. 
Κρεάδιον, σϑταποι α ἱ, 4, 13. 
Κρείσσων σι, 4 ΘΧΟΘΙΠ  σϑοίευίβ σα ἷ, 

4: 4. τοῦ ἔρωτος, αἱ Ἀτηοτὶ τεῆετα 
Ροτοῇ ΥἹ, 1. 34. Κρείσσω ἐστὶ τῆς 
ἡμες, δυν. Ὦδρο Γαρετάπι νἱγεβ πο- 
ἄτας νἱϊ, 5,09. (7΄. κατὰ, εέ ν, 4. 16. 

Κρίνειν ἔκ πινος, λυαϊοἴα τα ἴαλσετε ὃχ τε 
1, 3» 6. παρ᾽ ἑαυτῷ, τετὰ αἰ) άϊσατε 
ΡΕΓ ἴε, ἤπὸ Γαρρεβίοπε. εἴ δἀπηο- 
τἰζα ἰτεγ 5 ἵν, 1. 5. Κρίνονται αἱ 

μάχιοι ταῖς ψυχαῖς, Εχῖτα5 ΡγΟ]ο- 
τὰπὶ Ραπάσε ἃ νὶ ΔἸ ΠΊΟΓᾺΠῚ 12) 3» 
19. χρίνοντα, αἱ μάχαι διὰ ποὺς εὖ 
μαχομένους, ΕΧϊτιι5 ΡΓΟΒ]ΙΟγα ΠῚ ΡΘη- 
ἄεῖ ἃ νἱ εἰ ἑογϊυ ἀϊπα ρα ρ Παπί ἃ ΠΣ 
ν» 2, 35. Κρίνειν ϑανάτου, σαι [8 
σαρίτα!ε5 Ἰαάἀϊσαγα 1, 2, 14. Κρίνειν 
σινὰ, Τεητεπτίαηπι ἔδεισε Τεσαηά πὶ ἃ- 
Πα πὶ ν]]], 29,9. 27. Κρίνειν, ἀδ Ρτξ- 
Τα 5 ν᾿ δϊογατη 1] σΆΓΘ 11, 3, 16. 

Κριὸς, ΑΥ165, γηασλϊπα ὀεἰλιοα νἱϊ, 4... Ὁ. 
Κριτὴς, 4] Ἰααῖσαῖ ἀε ῥΡτθ τη 15 ν]έϊο- 

ται νὴ}, 2... 27. 
Κροτεῖν τὼ χεῖρε, σοτηρ]οάεγα τᾶηι8 

ὙΠ}, 4,12. 
Κρύσπτε μηδὲν, ὨΪΠ1] νεἶα ἵν, 5,17. δὶ 

ΤΊ] πὶ κρύσ'του. ποῖ. 
Κρυσπεύειν, ἴξ, θήσετε ἵν, 4, 5. ποῖ. 

Κρυψίνους, ΘΟ Π}1Π {ὰ] αἰ Π πη ]αῖοτ 1, 
ΘΝ 

Κεξσϑαί τινώ, Ἰϊσα) 5. ἀπγοσὸπηὶ ΠῸϊ 
ΓΟσΟΠΟΙΝαγῈ ἱ, τ, 3. 

Κιημάτων φύλακες, ΤΕΡΊ ΤΆΤ Ρτοράϊο- 
ΤᾺ ὈΟΠΟΓΟΓΤΊἋῈ6 ΟαΓδίοΟΓΕΒ ΨΠ}»1, 

9. δυν: 
Καήνη, Ῥέόσοτα, ἀε ονόμς ΥἹ}}, 2. 14. 
Μά νιϊϊ, 3, 41. αὐ ίπρωμπίμν αὖ 
οὐυἱόμς οἱ ὀοόι,. 

Καῆσις τοῦ πατρὸς, ἴογγὰ αἀἰτοηὶ μᾶ- 

ετῖβ (]Θξϊὰ ν, 4» 34. 
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Καύπος, τερίτας νἱῖ, 1,35: δ) 28. 
Κύαϑος 1, 3, 6. σγαῖῃυβ. 
Κυβερνήτης, Πᾶν ΡΟ ΘΥΩΔΙΟΥ ἱ, 6, 21. 
Κύειν, σἹά. π.ν, 45.35. 

Κυκλοσοιεῖσιγαι νὶϊ, 1, 40. δ] κύκλον 
σοιεῖσιγοι ἀδά!. 

Κυκλοῦσϑαι, υἱά, π. νὶν 2912. ΟἸτοι τη - 
ἄατὸ υἱ, 2. 20 » ᾿9 Ὁ: 

Κύκλῳ, υπάϊησε ν᾽, 5.» 7. οἱ κύκλῳ 
βασιλεῖς, ΠηϊΕ τα ΤΕΡῈ 5. Υ]], 2» 23- 
Κύκλῳ «τοῦ στρατοπέδου, αἰγοα σαῆτα 
ΜΡ Ομ ῆ δι κύκλῳ πάντων, οἶτοα ο- 

ΤΩΠ65 νΠϊ, 57. 11. Κύκλῳ περὶ, οἵτ- 
σαπγοίγοα νἱῖ, 5. το. 68. 

Κυνώριον, στε} } 15. Ν11], 4. 20. 
Κυνικὸν, σΔ ΠΙΉΤη ΝΜ, 29 17. 

Κύριόν τινος γίγνεσλγαι, ΡΟΓΙΓΙ ΓΕ ἵν, 3,» 

4- Κύριοι τῶν μεγίστων, ρΡΕΏ 65 405 
Γατηπηᾶ τεῖὶρ. εἰς ρΡοίεαβ νι, 5, 
2.2. 

Ἑυρποῦσϑαι, ΟΟΥΨΑΤΙ ΝὶΪ, 5) 11. 
Κώϑων, ἀπιρυ ϊα ἱ, 2, ὃ. 
Κωλύειν ἀπὸ, ἅτοεΓγα ἃ 11,3. 51. Κω- 

λύουσι μάχεσθαι, φῬτοΟΠΙθΘηῖ, α4ὰ0 
ταὶ 5 ΡυΒΠΘΤΠᾺ5 νὶ» 2, 1δ. 

Κωμάξειν, σοτηφίατι νἱ], ς, 15. 
Κωμαστῆὴς, ΟΟΠΙΘΠδΙΟΥ Υ1}, 5. 26. 
Κώμη, νὶοὰϑ |ἰϊ..3, 28. 
Κῶμος" ἐν κώμῳ εἶναι ᾧ. ε. κωμάζειν νἱῖ, 

ἜΝ ΕΣ 
Κωφὸς, (ατάμϑ 1112) 190 19. Μαίας νἱϊΐ, 

2,» 2ὃς 

ἃ. 

λαγχάνειν" ὁ λαχὼν, οσαἱ [οτΒ. ΟὈνΘηΪς 

ν, 3, 34: ; 
Λάϑρα ἑκατέρων, οἴάτα αἰ 6 Υἱἱ; 4» 

4. 
Λαλεῖν, ἰοη]. ΚΆΥΓΙΓΘ ἵν) 4.» 1- 
ΔΛαμβάνειν ῥ»ο ἀνωαλα βάνειν, ἃ ἴαρα το- 

{ΓΆΠΕΥΕ ἱ, 4» 13: {ΠΠωῸ 17), 11. ψυναϊκῶ, 

υχοόγθῦ ἄπσέτγα νἱ]], 4, 16. -Λωμϑά- 
νειν καὶ δέχεσθαι, σταῖο Δηΐτηο 80- 

οἴρεγα πο; οβέτίυτ ἴ..4. 26. Ορ- 
ΡΓΙπΊθγα ᾿πηργατᾺ ΠῚ 1, 6, 36. σλα- 
γίους ποὺς πολ. ἃάοτίτὶ ΠοΙ685 ἃ ἰὰ- 
ἴοτε νἱ, 19), 26. σοὺς σολ. ἀτάκτους, 
᾿πηρᾶταῖοβ. θερτεμεηάεγε 1, ό, 35. 
ἐν σαῖς γνώμαις βεβαίως, ἈττηϊεΓ 

ΠῸΪ δρυΐ δηϊπλαπη ργορόπογα ᾿Πν 
3, σι. λόγον, Ῥοίσετε σατο πο τῇ ἱν 
4. 3. Οὐδὲν κακὸν λαβὼν, ᾿τηραῃ 8», 

ΠΌΠΟ ἀσοόρῖο τηδῖο νἱ], 2; 22: 
Λαμαρὸς, {ρ!επαϊά 8: ὧδ ογπαλε σελ[ὲς 

1, 4. 5. 46 [αοίποτε "Πα τὶ, αυοά 
δ᾽ουιαπὶ ρᾶτγὶϊ 1, 4» 17: ΡΝ, 4.» 1. 

Λανϑάνειν, ἰαΐεγο, ἱξηοτγατγὶ 1, 6, 25. 
βουλεύοντες λελήϑαμεν, σοπἥἤϊϊυ τα 
ποβτγαϊη οσσαϊζαίαγ [ἰ, 4) 15. Λαν- 
ϑάνε, ἐμὲ ὅτι, τὴῷ ἔαρι νὶν» 1» 12. 

΄ 

Λάσια (ξ. χωρίῳ, [αἰῖα 5, Ἰοοᾶ νἱγκα εἴ8 
οὈῆτὰ οὐ ἱπηρεάϊίὰᾶ 1, 4, 16. 

Λαπσρεύειν, {ἀν ΠΊ ΕΥδ ΠΠ], 1, 36. 
Αέγειν, Ἰαξῖατε ἱ, 2, 10. βτογηϊτογα ἵν, 

4:11. κάλλιστα, τηαχίτης ὑγοθᾶ- 
ὈΠΙΙΟΓ (ἀἀάογα 1ἰ, 45. 17. λέγουσι, 
ἔα 6 1, 2, 6. 

Λεηλατεῖν, ργϑοας ἀροτα ἷ, 4ν 17. 20. 
Λείαν ἄγειν, ρῬτοράδ τι ἄρετγὰ, ὦ. 6. ῥέ- 

φξοΥα,) ἐγμος, »παησίῤῥία αὐάμοεγε ν, 3, 
1. λείων τῶν πολεμίων ἄγειν, ρεοοτᾷ 
ΔΌϊροτε ἐσ Ποῆϊοο ν, 4» 28. 

Λείβεσϑαι, ἀε 1 ᾶτα, ὧδ ἐαονγῖηηῖς νὶ, 4 ς 
δι 

Λείσειν, ὨΘΡΊ ΡΟΥΘ 11]. 15). 34. σοὺς σ’4- 
λεμίους, το ηφαοτα, ὦ. δε. πολ Τοίΐονα 
οἰ φαῤίεπαο τοί οσοιάεηάο ἱ, ὅ, 41 : 
ἵν») 2,) 24. Λείπεσθαί σινι, ταὶ [6- 
Οὐ ΘΓ, ΠῸΠ ἴδετε ΡΟ 1; 5, 11. 
τοῦ καιροῦ, ἰοηρίο5. ἃ [ΕΓΡῸ τεγηᾶ- 
πεῖθι νυνὶ; 3,.»,26: 

Λεκάνιον, ρ τε Ϊὰ 5). 3» 4. 
Λεκτικὸς καὶ πρακτικὸς, αὶ νἱ εἶἷο- 

αὐφητιθα ἴδοι] 1115 ροϊεῆ ρετίυα- 
ἀδίον» ον. 48: 

Λεστὸν, ἴταπὰε νἱτί 5, ψ}ι. ἀσθενὲς τ, 

4546. , 
Λήγειν, πεπὶ ΠδΌοτς ἰΐ, 2, 17. τῆς 

ϑήρας, νεπδηἋϊ ἤπεπὶ ἔδρετε 1ϊ, 4» 
21. 

Ληϊζόμενον ζῆν, ταρίο νίνετγε 19. 2» 25. 
Λιϑοδόμος, [Δ ΌΘΓ ΠηυΓΑΤ5. ἢ, 29 11. 

λιϑϑοτόμος ἢ. ]. εἴ εχ Οοάϊΐοε Ρο]] μοὶ ᾿ 
τοάάιι Ναίοκεη. δὰ Ν. Τ΄ ρΡ. 397. 

Λιϑϑολόγημα, ΟΡὰ5 6χ ἰαριἀϊθι5 δχ- 
ἀτγαξὶ πὶ νὶ, 3, 25. 

Λινοῦς ϑώραξ, Ἰϊηῖεα Ἰοτγίοα, ΦΨ. π. νἷ» 4» 
Σ᾽ 

Λιπαρὸς, πΙτΙἀὰ5 ἵ, 4» 11. 
Λιπαρεῖν, πη ἄτα τοσᾶηάο ἱ, 4ν ὅ. 
ΛΔογίξζεσθαι, ΤὰρΡΡαΐατγα ἱ, 2, 11. [πδ- 

ἀὺυ δξὶς. τατιοηϊ 5. σΟΙ ΠΠρεγα ν 11) 2» 
1ὃ. λογιζόμενος εὑρίσκω, τὰτίοηα ἴῃ- 
ἴϊα τερογῖίο νὶ, 2.9 24. ἀγρυτηθηζδῃ- 
ἀο οοἰ ρογα ἰ, 6, 7. ἃρυά δηϊπγαπ 
σοηπείογαγε 1, 6, 8. 

Λογοποιτῖν, ΠΟ! οἱ, δηρέγα, δε 
παγγαίίοπο βέγα ν], 2... 13. 

Λογοποιὸς, ἰστΙρῖογ, ὨΠζοτγίσαβ. ΓΟΓῸ ΠῚ 
βοίζαγα πη ὨΔΓΓΆΙΟΙ ν]]}, 5. Ζ8. 

Λόγος 1) μέγηπο νὶ, 4γ 20. ἐν λόγοις εἶ- 
ναι, ΠΟ] ]οααὶ ἱν, 45 1. 2) δμημον 
2, 30. λόγος διεδόϑη, ετὰϊ ΤαπΊοΥ 
Γραγαβ ἵν, 2, 10. λόγος τινὸς, ἐπ. 
σεοὶ, ΤΓᾺΠΊΟΥΓ (6 νὶ, 3», 10: ΥἱΠΠν 5» 
8. λόγοι κακοὶ, τα ηογος δάνει 
ἀ. 6. ἀδ τοῦ δάνεγῇϑβ ν. 2», 34. 3) 
)αδιεία, πανγαΐο; μὲ ἰἰ, 2,. 13. μόὲ 
οῤῥ. ταῖς ὠῳδαῖς : οΥ, Ῥεγίχοη. αὐ 4 ἢ- 
ἐϊαη. Κ΄. Η. Χ. 5. Ναττγαῖῖο διῆο- 
τοὶ 1, 3, 1. Δ), ΘΝ το, οποίον, 
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3» 51. 5) λόγοι, ἀτσυτηξηῖα ν, 3; 
3. 6) ὥμνα: λόγος μοι μείων τῶν 

ἄλλων, σεδίεγα ΡΑΓᾺΠῚ ΟΌΓΟ ν, 3, 
26. 7) Ργοβονγίϊο: κατὰ λόγον τῆς 
δυνάμεως, Ρτο ταϊίοπε ροϊεητῖε ψ]], 
ὅς τῶι 

Αογχοφόροι, μαῆδιε 11, 1, μ 

Δοιδορεῖν σιν, ΟὈΪ ὈΓΡΆΓΟ ', 4, 8:-νἱ, 
τ 8 9. “λοιδορεῖσιθαί σιν ἵ7) 459. 

Λοισὸς" τὸ λοιπὸν, σείεται) 1»), 4. 15. 
Ροῖεα νδ».2} 24: Ὑ], 5.» 24. τοῦ 
λοιποῦ, ροίῖθᾶ, ἰπ γε! Ὁ πὶ τε ΠῚ Ρ 5 
ἱν, ὧν πϑυύδὶ ὅς 

Λουτροχόος, ὈΔΙ ΠΘδίοΓ νἱϊ!, 8, 20. 

Δύφος, τατη]5, ΘΟ} 15 1ἰ, 45 19 : Υἱΐ, 
35:5. οΥῆδ νὶ; 4. 2: 

Δόχος, αῤμα ποβέγι οἱ αατία ΡΆΓ5 
σῆς τάξεως, σεπίατίθθ, (ε τηδηρα- 
Ἰὰ5 τη τα πὰ νἱρίητὶ ηαδίαοτ, σἱώ, 
Υἱ, 370 21. (μὲ ῥνυαεβ ἰοοῖο ἀϊοῖμν 
δὴ εηοφυϊι, τς .8. 6 1011; 3... εἰο. 
αἰφς λοχίπαι τ] τε5. δὰ λόχον ΡΕΓ- 
εἰβδηξδ 1ἴ,. 

Λύειν, (οἴγετε νἱπέζατη, ΠΙΡδῖατγα νἱπ- 
ΟΟ}15 1, 2, 12. τὴν σσρωτιὰν, αΪ- 
τηϊτίετε δχετγοίτατη, ἤπετ ἱπηρο- 
ὭεΓα ὈΕΙ]Ὸ νὶ, 1, 2. τὴν τάξιν σᾶ- 
σῶν, ἴοίαγη δοίε πὶ αἸΠγΆΉΕΓΕ ν, 3, 

48. Λελύσθαι ἀπ᾿ ἀλλήλων, ποη 
ςουητααηὶ α{] ᾿ἰτηρετῖο, ἐμήενρτεῖς 
Μονοὶ, τ, 4. 

Λυκοῦν" λελυχωμένα πρόβατα, Ονες 
ἀεπιῖθαβ ἰαρὶ ἰδαοίθε Ἔχου δ νἱ]], 

3ν41: 
Δυμαίνεσθαι, νίτε5. σοτροτῖς ἀθὈ]]Πςατα 

Υ, 3, 44. τοὺς πολεμίους, ἰεδάετε, 
Ἰαςσείΐετε, (γη. κακουργεῖν νὶ, 3, 24. 

Αυσπεῖν σιν, τᾶ ]6Ὲ Παῦσγα ἰ, 45 το: 
1: 2: Ἦδ., ἩσοοταΣ Ἰςοάετε. νἱν 3. 
13. Λυπεῖσηαί τινι, δτανίτοι ἔειτα 
ἐν, το 3). 

Ἀυσηρῶς βιοῦν, ΤΑΙ ΓΕΓΆΤΩ {τᾶ ΠΕΓς ν᾽ τὰ ΠῈ 

Υ, 4) 34. 

Μ.’ 

Μὰ Δία, “Ἰα. π. ', 4, χ8. Μὰ τὴν 
Ἥραν, «ἱὰ. τ. ἵ, 4,12. 

Μάγειρος, ΠΟ] 5 ἴ], 2; 2. 

Μάγος, αἹά. π. 111, 3... 34. 
Μάξα,1, 2, ιἰ: νὶ, 2) 28. Ρ4η1}8 Ὠοτ- 

ἀεδοεαϑβ. 
Μμαϑήματα ἀγαθὰ, Ἰ᾿ἰζζετεθ ὈοΠ85, μα 

(οἰδητία γεγασῃ ὈΟΠΑΓΌΓΩ ἰ᾿, 2» 14. 
Μάϑημα. τεβ8 ἀϊοἰρ! 1]ηα ἐχογοῖ- 
4ὰε σοπηρϑτγαία εἴ διιξϊα 11],.1,) 17. 

Μάϑησις, αἰ οΙρ ηα 111, 3, 53. 
Μαϑητσὸν, ᾳαοὰ ἀἰϊίοϊ ροιεᾷ ἱ, 6, 23. 
Μαίνεσϑαι τῇ τόλμη, ἴατετα δυάδοίδ, 

ἀνα Π]πγαπὶ εξ ρα ρηθ σεραϊία δ 
ἡ αρῶ4,. ΩΡ αι, ειλλρ»νᾶγ 30. 

Μακαρίζειν, Ὀδαία πὶ ῥτοράϊοατε Υ, 2, 
28. 

Μακαριωτάτην νἱῖ, 2, 27. [εὰ ΑἸτοτῖ, 
μωκαρισπσοτάτην δῖ. 

Μακαρισαὸς, ᾿Ἰπν]ἀοηά 85 νἱϊν, 2, 6. 
Μακρὰ ὁδὸς, ἴτε Ἰοηβαπι Υ, Α΄, 42. 

Μακραὶ ἐσιβοήϑειαι, (Ὁ Πα ϊα εχ Ἰοπ- 
θῸ ἱπίογνα!ο ἀγσεῆεηάα ν, 4, 47. 

Μαλακία, βοᾷς μον ἰξηανία ἵν, 1, 
τόνδ, δι 

Μυύλυκίξεχθον, [ἐφηϊαβ ἌΡΕΓΕΘ ᾿ἰν 39. 3: 
11,3; 4τ: ἵν, 2) 21. .“Μαλακῦὕνε- 
σθαι, ἐδνα λιῖ; 27. 5. ον 30 278 

Μᾶλλον, ἐγ ο ἐδ ριμγ 15 ὅσῳ σ'λεονάκις, 
α00 ἔξορίι5., 3», 14. Οὐδὲν μᾶλλον, 
ἸΠΠΟτ 15 ᾿, 4. 22. Μᾶλλον εἰδέ- 
νῶι, ΠΟΥ 5. ΤΟΠῚ σορηον δ ἵν, δ, 
53. Μᾶλλον οσμτῃ σονηῤῥαγαΐ, αὐμηααΐ 
του ἀκριό;2 δ... τ. τῶ» ἢ χε τ ἃ. 
τῶ. Τὴ 110 2, αν" νν 5.4. ΕΜ Ρ).- 
λον δὲ, ἰπΊο ν, 4» 49. 

Μανϑάνειν σινὸς, ΔῸ ἀἰίαιο ἀϊίςσετε ἱ, ὅ, 
44. Οὐορῃποίσεζα ᾿ἰ, 4, 31. 

Μανότερον, ΤΆΤ 5 ν]], 5, 6. 
Μαντεία, τε ροηίαπη ογάσα]! Υἱῖ, 2, 

ΕΝ 
Μαντικὴ, αἰν᾽ ηδῖῖο ἱ, 6, 2. 23. 
Μάντις, ϑυθατ, με ἱπιέγρτεβ σοηΠΠ]ὶ 

ἀϊνίηϊ 1, 6, 2. ΗἩδτυΐρεχ 11], 3» 

34: 
Μαστεύειν, αἼθοτετα, σΌΡΟΓΟΣ" ΔΏΪΓΩΟ 

σοηϊεηάεγο, οῤῥ- πρῴως ἐᾷν ἰϊ, 2, 
Ἄ.2: 

Μασςιγοῦν, γεΙθεγὶθ5 οϑράετε 1, 3, 
"5. 5.2. 13. 

Μαστιγοφόροι, ΠΑΡ 6} τὶ ν τ], 3»9. 
Μώταιος, ναη5, ἤπε ἔγαξζα νἱϊ!, 7, 

15. 
Μάτην φοβεῖσθαι, ἴετηετε ἔἴπηθγα ἰϊ, 1, 

ἃς 
Μάττειν, [τί πᾶτη [αξαγα ν}}}, 2, 6. 
Μάχαιρα 14. φά. κοσὶς ἥν 6 δ τ. 

Ἰηὴ Ηοπιετο μάχαιραν εἢξἘ παραξι- 
φίδα σοηῖτα Ζεηοάοίυπη πχοηεῖαγ 
ἴῃ ϑοῃο 5 νεπειῖς ΠΠῸ ν, το. 

Μαχιαιροφόροι, τηΔΟ ξεΓΙ5. ἱπεγαξῖϊ ἢ], 
Ζι ἴθ. τ τοὶ 

Μαάχεσϑαΐ τινι, στα κ᾽] ὰ0 ρα Πᾶγα 
1, 1. τ. 2232. τῷ λιμῷ, τεῆβετα 
ἕαταὶ 111,. 1, 5: Υἱ»ρ 1, 14- Μάχε- 
σϑαι πρὸς κέρας, δάνετίᾳα. σΟΙΩᾺ 
ὨοΙΔ 6 Ρυρηᾶτγα νιϊν 1, 22. 

Μάχη, Ράρηξο γαῖϊο ἴΐ, 1, 7. 
Μάχιμον, «14. ἡ. ν9 4.» 46. 
Μεγαληγορεῖν, τηδρηϊῆσε ρῥγεάϊοατα ἱν, 

4» 2. τιδρηϊῆοα ἰοαμὶ, βἱοσίοῆας 
Ἰόσαϊ;ν", 1, ᾿1:). 

Μειγαληγόρος, ἸαξϊαὈυπάυ5, :ῤ1ά. 
Μεγαλοπριπὴς ἐπιμέλειω, ΟὈΤα ΡΓΘΟ- 

ἢδητοῦ εἴ ποπογιβορητίοσ ἱ, 6, τό. 
Μιγαλοπρεπὴς, Ἀτηρίὰ8, ρμίοτα εἰ 
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ἐρὶεπάοτε Ἄχοει]εης ν, σ., 8. Με- 
γαλοπριπίσταπον φαίνεσθαι, νἱαετὶ 
Γριοπάϊ ἀ πηυτῃ ἰἱ, 4. 5. 

Μεγαλοσρεπῶς, ταυπῖῆοε εἴ ἰᾶγβα νἱ, 
2 ἅ. Ὅ. 

Μεγαλόφρων πρὸς τοὺς πολεμίους, 4] 
οτείτοῦ ἤπο τἰπγογα Ἰ]ὸ ἀρρτεάϊταγ 
Ὠοίζεσα ᾿ϊ, 1; 29. 

Μέγας, τηᾶρπα8 βαίυτα 1, 3,17: ἴΐ, 
3.5. Μαρπὰβ ορίῦι8. ρΡοΐεῃϑβ ν, 
5, 8.9: νἱ]7,. 3» 7. μεγάλους ἡμᾶς 
εἶναι, Ορε5 ποῆτγας δυξὶα5 εξ ν, 2, 
24. Μεγάλοι ἄνδρες, ὨοτΩΪΠΕ65 Δα υ]- 
τι, αὶ ν τ ετη δι σεγαηΐ βοίδίθσῃ ἷν 
35914. Μέγιστα, ηὰδ πὶ πηᾶχὶ- 
τοὶ τηοτηθηῖ!, δάξοηθε ΟἹΠΠἐ πὶ 6 - 
τάτῃ νἱρὶαηττηαὰς τααυϊταπε υἱ], 
5, 52. Μίγα εὐδαίμων, να]άε ΕἸ Ἰχ 
ν, 1, 27. Τὸ μέγισσον, τηαχίτης 
ἀπ αν Το 

Μέγεϑος λαμβάνειν, 
ἤθε 1».4.» 8: 

Μεϑιέναι, ε τηᾶπα ταϊτίεγε, ορῥ. ἔχειν, 
τῆδηὰ τείίηεγε ἵν, 3, 9. 

Μεδόρια, (6. χωρία, πεϑ ἱ, 4, 16. τ7. 
εἴς: 

Μεῖον ἔχειν τινὸς, ἀετετιοτὶς εξ σοπαάϊ- 

[ἸΟΠ|5 Δἰΐεγο ἵν, 2, 8. οὐ μείους, πΟΠ 
Ρδιοίογεβ ἰΐ, 1) 5. οὐ μεῖον ἢ νἱϊ, 4, 
16. 

Μειονεκτεῖν, εἴα. σοηάιτίοης ἀξίεσίοτα 
ὙἾ11,.ιὅ, 22: 

Μειονεξία, ΠΟ. ἀἰτῖο ἀδίεγίου 1Ϊ,.1, 2Κ. 
Μιιοῦν, ΠΙΓΔΠΔΟ ταῦ ΤΌΠΟ νὶ, 3. 

17. 

Μέλε" εἴ σί σοι μέλε, σοῦ, ἢ ητἃ συγ 
ΤΕ τὰ ταηρὶς 11], 19. 20. οἷς ἔμελε 
σερὶ σοῦ, ΠαΓΆτη ἰηπίδγεγαϊ ἀς ν, 3, 
23. ἰμέλησέ μοι ὥσασε εἰδέναι νἱὶ, 3, 
19. 

Μελετᾷν, τηξάϊταγὶ, ἜΧΈγοεσα ἷ,) 6, 41 : 
11,1, Ζτ. ΒΕ σα 2. Ἰῶς, δια ν: 

Μιλέση, εχοτγοϊτδτίο, τηεαϊταῖίο ἱ, 2, 
το : νἱϊϊ, ιν, 37. 39. 

Μελίσημα, ατιϊδοία τη ηυοΐ Ἐχεγοείαγ 
ὙΠ], 1, 43. 

Μέλη σοιεῖν, σαττηϊηᾶ ἴδσοτγα 480 σὩἢ- 
(οητατ ], 6, 58. 

Μέλλειν, ουπέϊατϊ, ἀσπάϊο ἀδάϊτα τ 
ΘΙ 1...8.. 16 1 αἷἱϊ, 19.244. ΠΡ, 
ηῤ-., ΘΓΕΙΙ Υἴ, 1. 40... ϑεγφσ ρε- 
γιῤάνγαβ Κείμτι ς μὲ μέλουσιν ἰγγρα- 
φήσεσϑιαι. ἴὰαπὶ ᾿πίοτὶ 6 παϊ 111, 3, 
ιχ. Ὁ νϑ.. τ. 28 οὐ ϑι 
εἴς. 

Μέμνημαι ἀκούσας σου, τηστηϊηὶ πηδ 
διάϊτα συγ ἀΐοεγεβ ἱ, ὅ, 3 : ἰΐ, 4, 
12. ᾿Ἐκμέμνητο εἰπὼν, τηετηϊηεγαϊ 
ἴε ἀϊσογα εἰν 19.31- 

Μεμπτὸς (οὐ), δμπα Γρεγπεπάας, ἃ. ἐ. 
Ἰοηβα ρῥγριϊαπι ιν ἰἷ». 1) 11. 

διδηαϊα!οα] πὶ 

Μέμψις, τερτεῃεηῆο, οῤῥ. ἔπαινος ν΄, 4, 
14- 

Μὸν ἴσρε αὐ(οίμίε ῥοπίίμν, πιοη (οφιεη:Ὲ 
, δὲν ἐηρνῖηης ῥοὲ ῥγοποηπῖηα ῥεγῥοπα- 

ἐκ: μὶ ἐγὼ μὲν ᾿ὶ, 2. 1΄ο: ἵν» 2» 45. 
σὺ μὲν ἵν, 5.) 17. ἡμεῖς μὲν ἵν, 55 50. 
Μὲν---οδὲ, σατη--στατη νἱΐ, 1,9. Μὲν 
ἄρα, «ἱά, πο ἴϊ, 1. 4. Μέν γε, 4υ]- 
ἄδτι 1ἴ, 1, 2. Μὲν δὴ, ᾿ρίτατ, ϑέγΣ 
εἰ οομοίμ ζολι! οἱ ἱγαη ίϊοηὶ: μ ἱ, 2. 
1. 6. 8.15. εἰς. Μὲν οὖν, ᾿Π1Ὸ ΨΕΙῸ 
ὙΠ], 4. 1ο. μὴ δρῶντες μὲν οὖν [εὰ 
Οοά. (υεῖξ, μὴ οὖν ὁρῶντες μὲν Ν, 2» 
32. Μέντοι ῥΥο δὲ ῥγαοεά, μὲν ἱ, 3, 2. 
121 ἦϊ, 4. 1.2. ἘΔ, αὐ 22 Ξ τ: Εἰα, 
Οοπίγα, γΕ͵Ὸ Γ΄, 559 13 : ν]], 1, 48. 
Μεσυπιίατ δ 1ἴ9.1..5. Ὁ32.2. 2,» 5: δ) 
5, 47. καὶ μέντοι, εἴ ΠΙ ΠΙ]Ο πη ΠᾺ5 111, 
1, 27. οὐ μέντοι, ΟῚ (Δ ΠΊΘΠ ἰν, Α͂» 
3τι νν Τῷ 11. Μέντοι, ἴλη, Ρτο- 
ἔεδῖο, υϑῖο ἴ9 4» 120: ὅν. 64 ΜΠ 1, 
16: 3, 1.8ον πε, δώ Βιδ. υρενν είν 
σοι εταΐῖ ν, 4.» 19. ποῖ. 

Μένειν, ἴῃ δοὶε ἴατε, οὐῬ. φεύγειν 11,1. 
9: 19. 3» 45. 63. ἸθοπΊ! τηδηεῖα 
ἣν 2. 12 ὃ νἱδρ ἢ5138: οἰ Πο- 
τηὰτῃ ἀἰσοάετε νἱ, 1») 1. 

Μένος, ἃτάογ δηϊπιὶ ἰϊ, 3» 61. μενος 
ἐκβάλλειν, αἱ τη05 βαάδγα ν, 25) 34. 

Μίρος, ἐπίο  ἐσηγ 1, 2, 6. ᾽ν μέρει, 
νὶ οἰ ΠἼ τη, πιυϊαῖὶς ν᾽ οἰ Ὀ5 119 3», 18. 
Ἔν μέρει ἀκροβολισσῶν εἶναι, [ΠΡῚ 
τ ΠΕ. εγεητατὶ ογ πὶ, Ἐπ  ΠῸ5 Ρὰ-. 
δηᾶτο νε τ πὶ πιοτα ΡαρΠατα νῖν 19 
28. Τὸ μέρος ἀξιέσαινον ποιεῖν, ῬΔΓ- 
ἵεται ὀχογοίτας ΠῚ πηαπάδίατη τεά- 
ἀετγε ἰασάς ἀϊδηᾶπῃ 11}. 3, 6. 

Μεσόλευκος, Ψ. π. Ψ}Πν. 3. 13. 
Ἱέσον ἡμέρας, ταετιἀϊε5. 14, φά, ἡμέρα 
μέση ἴ, μεσοῦσα ἵν, 4. 1. Μέσον νυκ- 
σῶν, τηράϊα ποχ ν, 35 52- Μέσον 
σῆς σπουδῆς, [αἰ παῖιο πηραϊσοτγὶβ ἰἰν 
4; 28. ἐν μέσῳ ἵπῖεγ ἀρεπαάστῃ ἷν, 
δ. 49. ποῖ, ᾽ν μέσῳ εἶναι τοῦ συμ- 
μίζαι, ᾿ταρεάϊγα ηὰο τηϊπὰ5 σοῃ- 
Ἰυαηϑιϊο βαϊ ν, 2, 26. Ἔν τῷ μέσῳ 
ἑχυτὸν πιαρέη εἰν, ἴθ ΡΌΌΠ οο νεγίαγί 
υἱΐ, κ,) 46. (νη. ἐν τῷ φανερῷ ἑαυτὸν 
παρέχειν ὃ. τα. Ἑἰς μέσον κατασι: 
ϑέναι, ἴῃ ταδάϊο ΡΓΟρΡΌΠΘΓΟ 11, 1. 1.4. 
Εἰς στὸ μέσον σῶν ταξ. λέγειν, ἁρυὰ 
σδηϊατίοπ65 αὶ οταῖίοπθ ἢ). 3» 7. 
ΟὟ νἱϊ!, κα, 22. Διὰ μέσου ποιεῖσδ)αι, 
'π πηεάϊυ τη τεοίρόγε νἱ, 3. 3. 

Μεστὸς, τερ!εῖαβ. οἷθο, οῤῥ. ἄδεισινος 
ΜΠ}, 4) 21. 

Μιτά τινος μάχεσθαι, αἰϊηαοπα ἐοοῖ ΠΏ 
Ὠαῦέτα ἴῃ Ρυρηᾶ νἱϊ, 1», 13. οὗ ἰΐν, 
1, 12. Μετά τινὸς εἶναι, ἴτε Δ Ὁ 
ΔΙίψαο ἰΐ, 4, 7. Οἱ μετ᾽ ἐμοῦ, πχεὶ 
᾿ϊ, 4, 16. οἱ μεϑ᾽ αὑτοῦ, [αἱ 11,1, 
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ὅονν νἱ, ἡ; 30 ὙἱΠἔὌς 1.25. Μετὰ 
σοῦ, ἴε δαγαίΐοτε ἵν, 6, 7. Μετὰ ποῦ 
σοφιστοῦ, ἀρᾷ ἀοξζοτετῃ νὶ, 1, 41. 
Μετ’ ἐμὲ δεύτερος, Ροῖ πιθ ἰοῦπαο 
Ἰοοῦ ἐϊ, Σ, 4: μετὰ ταῦτα χρόνος, 
τε] ΡῈ 5 ρΟβεγα τη νὰν 2. 

Μεταβάλλειν᾽ οὐ «τολὺ μεταβαλοῦμεν, 
ὩΟΠ πλυ]τιπὶ τεσεάδπηὰϑβ ἃ σοηΐαα- 
ταάϊης ἴῃ ταῖϊοηα νἱξιαβ Υἱ, 2, 27. 
Μεσαβάλλεσθαι, σοηνοτῖ! νεὶ ἀδχ- 

ττοτία πῃ ναὶ Ππ᾿ τογία πη νἱΐ, 5, 6. 
Μετάγειν, δα! οσυπὶ ἀχεγοϊϊα αἰτε- 

ΓᾺΠῚ ΥἹΪ, 4.9 8. 
Μεταγιγνώσκειν, ἰε ἰδ Ὡς 41 τηυΐατα ν, 

5» 40. 
Μεταδιώκειν, αἴτια Γα Γ δα] νἹ], 3, 7. 
Μεσάδοσις σίτων, οἰ τη ἱπηρετιϊγὶ ν1]], 

Ἄνα; 
Μεσαξευγνύναι ἵππους, δαθοτγατῇ 7πη- 
ξϊογα ΠῚ ἴῃ σαττὰ τησΐᾶτε ἰοσα ΠῚ, 
τη ῥαηπρηοη νὶ, 3.21. 

Μεταϑεῖν, σατίαᾳ Ρεγίεααϊ 11, 4.» 24. 
27. 

Μεταλαμβάνειν ἱμάτια, γείξες πγαΐατγα 
ἷν, 5) 4. μεταλαμβάνειν τινὸς, ρΡοτίτὶ 
Δα αο, ἀ. 6. ΔΙ 'οὰ} 8 σοη! ποτα άϊης 
ΤΡ Ὁ ἘΝ ἘΔ. 

Μεσανοεῖν, τη αἴατε Γεπϊεπιίατη ἱ, 1, 3. 
Μεταξὺ, ο. σοη. ἱπῖογ νι, 1.10. Με- 

ταξὺ πορευόμενοι, ἱπῖεΓ σαπάσπη, ἰῃ 
Ἰ τ Όκι5 ν 1, 8... 11. 

Μεσαπέμπεσθαι, ἀὰ {ε νορᾶγα ἷ, 3,1. 
Μιζζεγε ααἱϊ αθεγαηῖ νἱ, 2, 1. 

Μετασκευάζειν, ἸτηπηαῖαΓα, 8116] ἰη- 
ἤγυστε νἱ, 2, 8. 

Μεταστρατοπιδεύεσϑαι, οαἴτα τηονετγε 
ΠΡ ἢν 25. 

Μεταστρέίφεσθαι, ἴε σοηνατίετε νἱ]], 3» 
28:70. 

Μεστατάστεσθαι, Δοίϊετ! τηὰΐᾶγε νἱ, 1. 

43. 
Μεφαφέρειν, ΔῸ 4110 ᾽ἴπ ΔΙ πὶ [γα πβίθγγε 

ῖ, 6, 39. 
Μετεῖναι,, ΟὈνεδηϊτγα ᾿ἴ,. 3, 6, φροντίδων 

οὐ μετῆν αὐτῇ, συγαγατη Εταῖ ἘΤΩ͂Ν 

νῖ, ἃς, 28. μέτεσει, μικρόν τι ὑμοῖν 

ἐμοῦ, βετοχίξυδ γνΟὈ 5 εἴ σορὶὰ τηεὶ 
Υἱϊ, 5. 44. 

Μετέρχεσθαι:, αἀ τορεϊεηάατη τεάϊτγε 
Υἱ, 3, 1. 

Μετέχειν ἀρχῶν, τηαρὶ ταϊααπι σαρεί- 
(εηάοτα πὶ Πᾶρεγο ροϊεπαῖεπι ἷ, 2, 
15. Μετέχειν μέρος, φατιϊοίρᾶτγα ἰϊ, 
3,).6. πλεῖστόν τινος μέρος, τη χὶ Πα 
ΔΙ σὰ)ὰς σοηϊιεϊμάϊης ἔγαϊ γἱ], δ0 

54. 
Μισιωρίζισϑαι, ἴῃ ΓὈΪτηα ἔεγγὶ νἱ, 3. 

Μετουσία ἰστὶν αὐτοῖς πεδίων, ρῬοῆιπῖ 
ΠῚ νἱπάϊοατε ἰοςα οατηρειἕτία, φκας 
Μία ἐφεϊαῖμ πὶ ἰῴρπεα ὙἹ, 5, 23. 

Μετριότης, ταοάοταίίο, ἰοτηροσαηιία ἵπ 
οἷθο ροίπαυε ν, 2, 17. 

Μετρίως χρῆσθαι τοῖς σοῖς, νὶχ τἀηἴατα 
Βοποτγαπὶ το] ααὰτη Πάῦετα, φαδη- 
στα δά νἱΐαπὶ Τὰ πεηϊαπάδτη (ι8}- 
δας ν, ᾿ἥν 22. 

Μέσωπον, ἴτοῃβ ἐπ ᾿αξξϊοῖς εἴς δοϊεὶ 11- 
δᾶ ᾿Ῥτπᾶ νει 5 Ὠοίετη ἃ σοῦπηὰ 
ΔΙίεΓΟ δα ΔἸ ταγα ΠῚ 1ϊ, 49 2. Κατὰ μέ- 
τῶσον, ἃ (γοηίς. ἵν δι, 4Σ. 

Μέχρι τοῦδε, ΜΠ. χρόνου, ἀἀδιο νἷ, 1, 
ἜΤ μέχρις ἱσπέρως, δ νείρεγατα 
ας 1 ἷ, 4, 23. Μέχρι τοσούτου, (5. 
αστήματο:, δὰ πος αἵᾳαε ἰπίοτ- 

ν Δ] τ ἱ, 4. 23. 
Μὴ, π6, δ. αοΥ, ῥγώπο 1ἰϊ, 3, 46. α. ἐγπ- 

εγαί. ΦΙΣ . ΟΝ, Ἧς ἀν δὴ 27. δ: 
ΟΝ). ἈΔΟ,. ιν, 2. 15. Πηεεἰἠτρ νμν 
αηΐε ογύμηπ Πποη ἱ, 5, τι. ὅρα 
μὴ δεήσει 111,1, 27. ὯὨοῖ. Μὰ οὐ, 
ἴεφ. εομ). νἹά, π. ἴ, 1,3. Μὴ οὐχὶ 
11, 2) 2ο. Μὴ οὐχὶ σὸ σἂν ἵν, 3, 8. 
Μὴ ὅδει---ἀλλ᾽ οὐδὲ, . π᾿ 11], 2) 21- 

μὴ ὅσι--τἀλλὰ οὐ, ποπ πηοάο--ἰοά 

Ὡς αυϊάσπι νἱΐ, 2, 17. Μὴ δπως-τ- 
ἀλλὰ οὐδὲ ἰ(. υἱά, πι 1,3, το. Μή 
σόοτε Ο. οΟρί. Υ, 3, 7. Μήτοι γε, 

ΠΌΪΟ πηοάο 1, 3, 24. 
Μηδὲν λέγειν, οδῥ. δικαίων δεῖσϑαι, ἀϊ- 

οετο ἃἰίᾳαϊά ἔμ, ὰ]]οὸ τηοήο 
ΡΓΟΡΔΌΠΕ Υἱ... 3, 2ο. Μηδενὸς 
“πλείω, ἈΙΏΠ1Ο Ρ]αταᾶ ν, 2, 19. 

Μήκιστον, ἸοΠΡ ἤπιε, ορῥ. ἐγγύτατα 
ἵν, 5, 28. 

Μὴν, τόνεζα, σ᾿. πὸ 9, 19 41. Τί μὴν, 
αυ]α αυθοίο ἴϊ, 29 11. πῶς δὲν τί- 
γο; μὴν ἕνεκα, στ ἴα πάδπι ἱ, 6 »28: 
ΨΠν 4. 10. οὐδὲ μὴν, ΠΦΟ γέτο ἵν, 5» 
27. οὔπε βὐὴν--τιοῦσε μὴν, ης0--αἸἨ ες 

ν᾽ 4: τς 
Μηρὸς, ἔεπιατ 1Ϊ, 3, 18. 
Μηχανᾶσϑαι, τρο] τὶ, ΠΟΠΊΡΆΓΆτΕ 1, ὅ, 

1.3. 122: λαμβάνειν ἘΠῊΝ ΠΑ ΝΥΝ 49. 
(: μηχιανη μένα ἐξ ἀδίκον, ταλ]ῖς ἀτιὶ- 
Ὀμ5 ραγίβ νἱῖ, 8, τᾶ, Μηχανᾶσϑαι 

γέλωσα, τἱΐατλ τπόνεγε 1, 2, 12. 
14. ἀρκέσει μηχανόμενος ἕως ν, 4, 36. 

Μηχανὴ πολλὴ, καὶ μάγη σπερὶ τοῦ 
προσελθεῖν ποῖ, τ] Ἰ ΠΡΤΟΧχ τποῖίτιο 
ΥἸΪ, 5, 38. μηχαναὶ ἀπαλλαγῆς τοῦ 
Εἴου, ταοῦϊ ἐχοδάεπαϊ α νἱῖϊα ν, 1, 
12. μηχανὰς μηχανᾶσάγλαι, ατῖτ 5 υτὶ 
Ϊ, 6,39. Μηχαναὶ, τηδοὶἶπ85 Ὁ6}}1- 
οὐ δά τηῦτοβ ἀεπηο]]! εημο5 νἱ, 1, 
20: νἱΐ, 2,92. Μηχαναὶ, ἴατταβ τοῖὰ- 
᾿διν!».1..52.:} 3.,8:.28 ὙΥΙῖ, 1.30 : 

5» 52. 
Μηχάνημα, σου ἢ] πὶ, τα ἐχοορ δῖα 

ΥἱΙι, 6, 17. μηχανήματα πρὸς τοὺς 
“σολ. σοηἤΠα δἀνεγίας Ὠοίϊες Ἔχοο- 
ξἰϊαϊα ᾿, ὁ, 48. 
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Μη γχ ανοα'οιὸς, τοδο πάτα τὶ ὈΕ]]164- 
ΤΌΤ ἸΔΏΘΙ ΜῈ, 22: 

Μιᾷ, {ε1]. ἡμέρᾳ, ἌΠΟ τεπηροτε ἵν, ὅ, 

ΤΉ ΤῊΣ Ποπλῖοϊάᾷ νὴ], 79 17. 
Μιαρὸς, ΤοεἸεταῖα5 19).3, 11. 
Μίϑρης, 801, 1)εμς Ῥεγίαγμηι, Ὁ. ἡ. νἱὶ, 

5, 53. 
Μικρὸν, Ῥϑυ]α]ατα 2. ἼΩῚ μιπρόν τι 

μέρος, Ροτοχίραᾶ βαϊθ νπ Ἐ .4. 
οὐδὲ μικρὸν μᾶλλον, Ὧ6 τη. } τὴ 

αυϊάεπλ Πηᾶρὶθ ν, 2. 12. Μικροῦ, 
εὴ1. ἔδει, Ῥτορο, ράγαχῃ ἀδίαϊε 4 ΐη 
1 4.9 

μισθὸν φέρειν, ῬΕσα ΠΑ ΡγῸὼ αἰ[οἱ- 
ΡΠ Πα Ρδέτατα ΓΕΙΤΕῚΣ δ: γΖ2: Μι- 

σϑοῦ σαρατεύεσπαι, τὨΘΓΟΘΏΔΙΪΙ ΠῚ 
τα] οπὶ οξ 111, 25. 7. 14. φά. μισ- 
Θοφορεῖν 111, 25,25. Μισϑοφόροι, τγετ- 
ςεάςε οοπάᾳέξϊι 11,1, 2- 

Μνῆμα, ταηοπυτπηξηϊαπη, {Ἐρα]ογ πὶ 

ὙΠ ΥΙ ὙΠ) 7}7.27: 
Μόλις, Υἱχ ἴάπαθπὶ ἷ, 3» 4: 4» 24. 
Μιονιμώτατοι, ἀδ τῇ 05 στγανὶς ἃγ- 

τηδΐατοθ, αἱ πιᾶαχίπηα τεπῆαπί 
Ὠοΐι ΨΠΠ, 5, 11. 

Μόνισπος, εαὰ]π8 ΠηρΌΪατΙΒ 4] {εγν τ 
Ἐαυϊὶ, ορΡ. 40 σατγα πὶ {ὰ ὈΘ ἢ τὶ 
ν 4.0. 

Μόνον, Πταρ Ἰοϊτοτ, ἥπε ἱπτογνεπία ἃ- 
Ἰϊὰ5 ταὶ 1,91, 22. Μόνον οὐκ, [Δ ἢ- 
ἴα πὶ ποη, Ριορειηοά πη ν]ϊ, αν, ἐς. 
Οὐ μόνον γε---ὠλλὰ καὶ εἰδηρεῖσο ἀἱ- 
ΟΣ ν πὸ, δ᾽ Τὴ Ὁ ὙΠΙΕΝΉ7: 

Μόνος μόνω ἔλεξε, (οἱ α8 οαπὶ [0]0, τα- 
ΓηΟτ5. ἀγΟὶῖγ5, Ἰοσαϊὰς5 οὶ νὶ, 1, 
26. 

Μονοσιτεῖν, (ἐπεὶ τδηζατη ἀϊα σασηὰς 
[ατηθτγα οἱ πη Ψ}}1, ὃ, 9. 

Μόνως, τἀ Πι τη ᾿Ἰΐ, 29 23- 
Μουσικὸς, ααἱ σαιπηϊηα ραηρὶς ἷ, ὅ, 

γ ὃς 
Μουσουργὸς, μία! τα ἵν, 6, 11: 

ΤΠ, ἘΣ 70. 
Μοχϑεῖν, ἸαΌοτᾶτα ἴ, 6, 25. 
Μοχϑηρὸς, [Ὁ{|}15. εἴ ἰπυρτοδὺς 129 ἃ, 

12. 13. οῤῥ. καλὸς κἀγαϑός. 
Μύειν, οἸδιάετο οσ]Ὸ5 ν]]» 3» 27’ 
Μυρίαρχος, φτοίθξϊα5. πιγηδάοθ, ἀε- 

ΠΌΤ, ΤΊ ]] τα 111», 3. 11: Νὶ» 3» 20. 
ὙΠ, ΕΣ; ΤῊ: 

Μύριοι, ἀδσεῖὴ τη }}1ὰ, Δ. ἐ. Ἰπῃ πιο τὶ 
ὌΠ ΕΖ. 

Μυριοστὺς, Ἰερίὶο ἀδπατη ταὶ] τὴ νἱ, 
3») 20. 

Μυσάττεσθαι, [αβιάϊτε, ἀνετίαγι 1, 3 
Ρ. 

γι» 

Ν. 

Ναὶ μὰ Δία, ἴα ρῥιοίβέϊο, ίοίτων 

“ένιρὸν ἀὲ ψεπιομία αλοπίε, ἱ, 6, 6. ὃ. 
Χ Θυ  δεδι. 

Νανάγεῖν, παυΐγαρίατη ἔδσετα 111, 1» 
ἜΣ 

Νάση, [αἰΐις 1, 6, 43. 
Νώρϑηξ, ὈΔ 015, ἔεγαϊα 119. 3.17. 
Ναξϑηκοφόροι, ἔεγαϊαβ ρεβαηίοϑ 11, 3» 

ΕβτοΖΘ 
Νεαλὴς. τεσξηϑ, ἱπίθρεσ νἱτιθ5, δῤῥο 

ἀπειρηκὼς ΨΠΠ], 6, 17. 

Νεαν:σκεύεσελαι, δοίδίε ΠῚ 
ἴγᾶῃ ἤρεγα 1» 29» 15. 

Νεαρόν τι, Γρεοῖθβ 8]14 ἃ ̓νε} 115 ἴ) 4» 
δ: 

Νεκρὸς, σοΥρὰἙ ΤΟΙ νἱῖ., 2» 4- 

Νέμειν, αἸβ τ Όμετα ἵν, 5. 53: τΠΌσετς, 
ἐπι δειξε. 7 ΔΝ γι θυς Μάνος, θυ. δ... δ ε- 
ῥέοντες, ραξζογαβ ||, 2, 20. Νέμε- 

σϑαις; Ῥαζολεῖς εἰ, τῶίο, Ομ δεν 3... 5. 
Νεόγαμος, τεσθ 5 ΠιδτΙΓ5 111,1, 36. 

Νέομκαι, ΑΌΘΟ ἵν, 1, 11- 
Νευροῤῥαφεῖν, ἩατνῚ5 σοηίαξτο Υ]]]». 2» 

ξ. 
Νεωσεὶ, τε ΈΠ8, Ρᾶυϊο δηῖε 11], 3, 36. 
Νέωχα' εἰς νέωστα, ἴῃ ἈΠΠΏΌΓΩ Ρτοχὶ- 

τ Υἱΐ» 2.1.3. 5 τΠ11» γθ γι δ: 
Νὴ τὸν Δία, ἵη {δη μ αὔένπαραϊὶ Γαπίμ7η 

αἰϊοξέωνεῖς οο Θφ τα υλδ τὰν 2.3, Ερρ. 
Νικητήριον, (ε]Ϊ. ϑλον, ῥτεογαίατα νἱ- 

διοτῖδο υυἱ. Προ να ν. 325 3 τον Νι- 
κητήριο, 11. ἱερὰ, ἑσσιξν, ερυϊα τὰ 

ν᾽όϊοτιθ σααΐα ἀᾶγε ν]]], 4. 1. 

Νορεεὺς, ῬΔΙΌΟΥ ἐν. 1, 2.: Υνἱ]], 2» 14- 
Νορμὴ, ρα τη 11, 2. 20. 
Νορείζειν, Ἰερε ἰηοῖγα νι], ὃ, 8. 

Νορειδόμενος, τῆοτε τεοορίαβ, υἤταῖυβ, 
(οἱεπηπὶς. 111,3, κϑ. Τὰ νορεζόμενώ 
σοῖς ϑεοῖς, αυ8ὲ αἴ|5 ἀεθεπῖατγ 6 Ιερα 
ἵν, κα, 14. τὰ νομιζόμενα ἱερὰ, ἴαςτὰ 
Το] ἐπηηΐᾷ νὶ, 7,1. 

Νέριμος, Ἰερπι συϊῖοτ ἱ, 6, 27. Νό- 
μέέκον, Ἰορίθυ5 σοη! πα πΌγΩ ἱ, 3» 
17... Τὴ τεδερβέμπ ὃ; 5. 5.5 Νύκει- 
μον σιοιεῖσϑαι, ἰερα [ἀποῖγα ν1]]}9 4» 
5. Τὰ νόμιμα πρὸς τοὺς πολεμίους, 

ϑονπρῖς ὃν 3,4 , 
Νόμεισμω, πατηϊτὴᾶ, ἀαγυτα ἤρπδία ΠῚ 

ἵν, ὅν α,. 
Νόμεος., ΤΩΌΝ ἶν 29 4 4.. 28... ἽΝόροος 

βλέσων αϊοιίμν γϑχ δοημς ἘΝ, 1, 22. 
Νοσηρὸς, ναϊετααϊηὶ ρτγαν δ, αἰ ἰοσο ὶ, ό, 

ι6. 
Νοσφίξζεσθαι, ἀνετίετε ἴῃ ἴμο5 ἴω ἵν, 

σθαι; 
Νουϑετεῖν, Δἀ ΠΊΟΏΘΓΙΟ: Ψ}Πν 2. 16. 

Νυκτερεύειν, ρετηοέϊατε ἵν, 29), 22. 
Νυκσοστορεῖν, ἰἴοτ, ποέξϊαγηατη ἴάςσετε 

ὑ α; ὅ0.. 
Νυκσοφυλακτεῖν σὰ ἕξω, οσαῇτοτι πὶ 

Ρᾶτγίεβ οχίειϊοσεβ οαποαίὶτς ρει πο- 
ἔϊεπ) ἷν, 5) 3. 

ἡανεη!]εηι 

διούν:..." .χγ,.δ..α,».πρβὼὺ. 



ἿΝΌΕΧ σἈΚ  ΟΙΡΑΤΙΚ5. 

Νύκσωρ, ποδὶ ιν, 8) 6. 

Νῦν, τηοῦο, ρᾷι]ο δπῖε, 6. ἡ ἐς 'ν», 
τ ἀδο πο Ὁ 2.7 ΨΙ,. 1}».4.2. 'σ. 
ῥέγ ν, 2, 27. Νῦν δὴ, τας κα Τί». 
ἐπὶ Οἱο. «πρὸ ὀλίγου χρόνου α. ῥέεν. 
ΜΠ 45») 53. 6. ὅμί. πυπο τἀηάξδπῃ ἱν, 
χς 28. ΝΟ, δὶ, χα. εἴπ δ᾽ ΟΥἱῖς,. 2, 
27. ἴΑγετε νῦν, ἀρὶῖ6 ΠὰΠΟ ἵν, 2, 
37. Νῦν δὲ, νεταπίδτηξη νἱ]], 3,32. 

Νυστάζειν, ἀοτγηίταγα ν}]}, 3,43. 
ΝνΝωτοφόρον, πὸ, Ἰατηεηζατῃ, φαοα ἀοιῖο 

Ῥοτῖδί οῇυϑβ Υἱ; 2; 34. 

Ξ- 

Ξενίξειν, Βοίρ!ο ἘΣΟΙΡΕΙΘ, 11: 3;.35. 
ξενίξειν σινὰ πολλοῖς ἀγαθοῖς, 8}1- 
ααεέτὴ Ὠοίριτο Ἔχοίρεγα ἢ δγα! - 
θυ, 5᾽. Ἅ. 

Ξένιον, ταῦ πΠὰ5 ὨοίρίτΑ]6 {1], 

ἀρεῖ, 
Ξηρὸν σοῦ ποταμοῦ, Βυτηθη ναάοία ΠΊ, 

ἐπι εγῤγείς ονο ΥἹ}, 5, κϑ. 
Ξύειν, ταάεγα, ῬΟΙ γα νὶ, 2» 32. 
Ξυήλη, αἴςϊα, ταάτ]8., ᾿πΠ γα πιεηϊα Γ 

ξετγεὰ πὶ δά ροϊ θη τη Πρ παπι νὶ» 
Φ, δ.2. 

Ξυλοκόπος πέλεκυς, ἰεσατὶ5 δὰ Ἰίρπᾶ 
Βηάεπάδ νὶ], 2, 36. 

ἘΞυμαροπέμσειν, ἀεξάμσσετγε, ρῥτοίεααϊ 
Υ111» 4» 27. 

Ξυμφορὰ, σαἸΔτηΪ85 ἵν, 6. 5. 
Ξυνείρειν, οοη ρέξετα : ξυνεῖρον ἀπιόντες, 
4, βήματα, σομτίπαο βσταάα 30 1- 
Ὀδηΐῖ νἱϊ, 5. 6. ποῖ. 

ΞΞυστὸν, Πα ᾶ ἵν, δ) αν οὐδ, 33. 
Ξυστοφόροι, 4] ἘανΩΣ αἰθητοΓ Υἱ}» 5» 
41 3. ΠῚ Ὅν, τό, 

το χῶν, 

ο. 

Ὁ, ἢν σὸ ᾽γὸ τὶς, “. πν 1ἰ, 4. 23. τὸν 
2γο, αϑιδιοῖο.,.,.5. Ὁ : Νὶ,, 1,32. 2γὸ 
σοῦσον 1, 3, 9. ἐν τῷ λόγῳ, ἴῃ Ὠοσα 
Ἧτο νὴι!,. τ .6...Ὁ δὲ, ΠΟ εἰ  3οΡΕ.. 
οἱ δὲ ῤγο ἄλλοι δὲ ἵν, κ, 46. ὃ (611. 
διὰ, ΘΟΔΡΤΟΡΙΟΓ ἵν, 3, 17. Ὅδε, 
ὑπὸ σοῦ Ὕσεάσσου ποῦδε νἱ, 1, 2. 
ὍΡῚ 8111 οτηϊττ ηξ τοῦ, 

Ογκος, ΤΊΟΪε5 νἱ» 2, 232. 
᾿Ογρμεύειν σινὶ, ἀπε ΔΙ] αθτη ργοσδάεγε 

ίεσὶε ἰοηρᾷ, φεά, “. ἴϊ,.4.. 20. 
Ὁδοιπορία, ἴτεγ Ε25 ἔθ. 
ὋὉδοποιΐας ἤν σι δέη, ἢ ασυᾶπάο νἱᾶ εἴ 

ταυηίϊεηάα νἱ, 2, 36. 
Ὁδοσοιοὶ, Ορδτθὲ τηυπίεηάδγασγα νἱᾶ- 

ΤατΩ νὶν 2, 36. 
“Οδὸς σοῦ ποταμοῦ, Βατηϊηἰ5 αἰνεὰβ νἱ], 

5. 16, τῆς ἐπὶ οἶκον ὁδοῦ ἀποχωρεῖν» 
ἀογηυτι ἀϊίοοάεις νἱϊ, 2, 1. ὋὉδὸς 
ἐσί σι, ταῖϊο δβιοϊοηα! Δ] αυϊά ἱ, ὅ, 

Π] 

24. καὶ σίνα δὴ ὅδδὸν ἰὼν, συοπιοάο 

ἰδηάετγη ὃ ', 6, τό. Ὁδὸς ἐπεί ϊρῖ- 
ἔων, Ὁ. “. ιν 4} 18. ἬΡῚς 

Οἱ, ηυο ν, 3» 16. οἷ ἂν, αυεπηοσυπαπᾷ 
Ἰὴ Ἰοδα παῖ, 5 δ. ν ΠΡῚΝ; 40. 2: 

Οὔἴκαδε γράφειν ἐπισπσολὴν, αὐ ἴΌΟ5 ερὶ- 
βοίατῃ [οτίθεσε 1ϊ, 25 9. τὰ οἴκαδε 
ποϑεῖν, ἀεἤΠάεξηο τεάϊτ5 ᾿ῃ ρδιτατα 
ἜΘΏΘΓΕ ἱ, 3». 4: 

Οἰκχεῖν, δα ΒετΠᾶγο,, δἀγηϊ πιγατο, “. 5. 
ψΠ]}, 1, 2. μ' πόλιν ΥἹ1], 1), 4. οἶκον 

11, 2: 26: ν, 4, 39: Ψ}}}, 6, 14. 
σκηνὴν στρ. ἦν, 5». 39. ποῖ, οἵ, ν"]ν 
19). 2. Ὧοτ. πόλεις οἰκήσειαν. 

Οἰὐκεῖός τινι, ξατη 115 ἵν, 6, 12 : Υἱΐ» 
δ. 49. (οη)υηξϊας. οὑπὰ 8]1η80 
Ψ1Π, 7914. ῬτΙΟΡ 5, ΠΟ Δ|1εΠ015» 
οίήϊγϑ Ροιείῖδι!β εἴ υὐὰ5 ἵν, 5».39 Ὁ 
ἷν. Ιν τό: νἱϊ, 5, 56. οἰκειόπερά σοιν 
δὰ τὰ μευ ποηΐϊ ΠΊΔΡΙ5. ΝΠ], 757 16. 
ἱππικὸν οἰκεῖον, ΘηὈΪ 5. ῬΓΟΡΓΙῈ 8» 
ΟΡ. ἐφιιαίμδ ζροΙοΥμῦη ἵν. 3. 4. 8. 
Οἰκειόσατα ϑεραπεύειν, ἀ}}} ΘΕ ΠῚ τὴ 6 
οοϊοιθῦ, πο 30, 

Οἰκειόσης, ΘΟὨ] δ. ]ο ΨΠ], 7.5 18. 
Οἰκέσαι, φα] οαΏΠ6 τεραπιίαγ ἃ ραίτδ- 

[ΔΤΩ}] 15. ϑὲσ ἰαίς προ ιν ἿΝῳ, 2» 
2: Υ,.4» 2. δε αηρι ἦε {μη} {ἐτνϊ, 
ΟΡ». δισπόται: πὲ ἵ,. 1.1: ἵν») 2» 
229} 8:85. 8. ΣΙ ΟΠ λοι» ἀν 935. 5.68 

Οἴκημα, τὰ] ἴα πΊ, σοητρ πδτίο, ροΠ 5 
πεαξεο νἱρ ας 52. 8: 

Οἰκήτωρ, ᾿ποο]ὰ 111, 35 21. 
Οἰκοδορμεῖν, ΤῊΌΠΪΓΘ» ΠΊΌΓΟ ΟἸΠΡΈΓΕ ἢν 

1,ΜΟ᾽Ι. ἐπί σι, σοϊίοφαῖς ξιηγιῖοι εἴ 
ΔαπγαεΥα νι], 7» 15. 

Οἰκόάλεν, ἀοτηο ἱ, 29 ὃ. 6 ΡῥδΙΓ8 1, 4» 
, 2.0. 20:. ἠοπηοίξῖοῦ 416, 1, 
2519. ἀς οοηίπετυάϊης ἀοηπιεῆϊοᾶ 

11,3, 7. 
Οἴκοι, ἀἰογηῖ, ἧ. 6. ἴῃ Ῥδίτια, δρυἀ (08 

ν» 3» 24. τὰ οἴκοι, τε5 ἀοτηεί!οεθ 
γ], 10.2.2. 

Οἰκονομίω, τεὶ ἀοτηθ!οθ δἀπιϊηἶἔτγα- 
το ἱ, 6, 12. ἡ περὶ πὸ φρούριον οἰκο- 
γοβμιία, σοι τοῖο σας }}} ν, 3, 26. 

Οἰκονομικὸς, Ταῖ Ῥτναῖθ δΔαπλὶῃΠἔταη- 
ἄφο ρεγίτυβ 11, 290 14. Οἰκονομικὰν 
“ῥη. οἰκονομεκαὶ πράξεις, τεὶ [Ατη1]}18- 
τἰ5 Δα πλὶ π γαῖϊο Ψ}1}2, 1, 14. 

Οἰκουμένη, {ε1. χώρω, Ἰοοὰ ὨδὈϊταῖδ 1110 

3.1.2 ΞΔ)», 5.80 
Οἰὐνοχιοεῖν, νηὶ ἰμμπάεγα Ψ. π, 1» 3» 

Οἰνοχόος, ῬΟΟΙΪΑίοτ 1, 3, ὃ. 
Οἷος ς. Ἰηβη, ῥγο ὥστε, ῥγεδοεάφη!θ τοις 

οὔχος, . π. ἷ, 253. δεά ἤετε ο»η11- 
ΠΥ ποιοῦσος, 1} οἷον ἕπεσθαι, 18 
ροπιραγαϊα8, αἱ Τεφυδττ ἱ 2,23» 
Ψ. 7. νἱ]; 2»:12.: Ὃϊός “᾽ εἰμὶ, Ροΐν 
ματη νἱ», 1, 398. ὁπότς οἷόν σ᾽ εἶτ; 
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αυοτείουηαας οἴατη εἴξεε 1, 4515. 
Οἷόν περ εἰ, ἃς 1 ὶ» 6. τοὶ Οἷα δὴ, 
ἀῖροις, 14. φά. ἅτε ἷν; ἘΠ Ὁ οἷα δὴ 
ὧν, αΐ ΟΥ̓ΠΠΪΠΟ ογαΐ 1,» 3, 2. οἷα δὴ 
εἰκὸς, αὐ αὐϊάετηῃ εξ νετοήτ}]ε ἵν, 
32: 

Οὐχ εσδλκι, ᾿ΘὈἾγδ. 11...40. 08 112. 2, 14. 
οἴγχιοριοι παραφέρων ἰϊ, 2, 4. λαβὼν 
ν, δ. 32. φεύγων. Νὶ,, 2. ΥΘ ΡῈΥ 
ως ἌΠΟ ΤΟΙ 1» 1... 12: 
Ὑ11.».9..ὅ ὃν οἴχομαι, ΡῬΕΠῚ ν, 4511- 

Οἰωνίξεσθαι, ἀπρατθπι οαρίατα ἷ, ὅ, 
1. 

Οἰωνοὶ αἴσιοι, Ἄν 65. ὈΟΠΕΘ 1119) 2» 5. 
᾽Οκνεῖν, τἰτλεῖθ, ἐογπιϊάαγα 1, 2, 21: 

ΦῈ Το 1... ΘΠ ΘΡΙΘΕ ΓΕ. 111... 2... στὸ 
μέλλον, ἀξ ἐνεπία τεὶ εξ [ο]]οἰτα πὶ 
Ψ]], 1). 25. περί πινος, 14, ἵν, 5») 20. 
ὯΟ]16 νὶ, 1; 32. 

"Οκνηρότερον προσιέναι, σαηξδϊαητϊ5. ἃ- 

ἸΘῪΣ ΧΑ δ 
᾿οΟκτάρυμος νἷ, 1, 52. δ οὐτηθυβ 

ὀκταρύμοις ΧΕΠΟΡΠΟΠπίΐ5 Δἀἀατῃ [Ἐπ- 
τεπτίατῃ νἱτὶ ἀοέιπῆγηι “41ὁ. Πμάον. 
Τνιά. Μειβονὶ τὰ (οτηπηεπίδιςοης 
ἄς Οείαρυϊτα ΡοΙγΌο]α ΝΝον 5 Οοτη- 
Τηςηίδτ]5 σσοτηρεηῆθα5. ᾿ηἰετγία, 
εἰ Τεοτῆτα σα ποθ 1768. Ρ0}]1- 
οαΐα Ρ. 24. ΡῬτοροῆιατη, αὐδὲ ετῇ 
αι σου! ταῖε πὶ ἤοπ το] ἰ, Αἰϊο5 ἴᾶ- 
τάδ η δά ᾿πνεπιραπάμππι νεγὰ ΠΊ Ρετ- 
ἄμοετε ροῆς νἱάετυγ. Ῥοπαύδτη 
επηἰπὶ ϑοῃείοει δ᾽ ογασηα]ας. ορὶ- 
ΠΙΟη65 δηυτηετανεῖδΐ, ᾿ὰ ροτγρὶῖ: 
ἹΝεμίγὶς σαϊρμέμηι ααγοοῦο ῥοξίμηη. 
“γάμιμ εὕρημα εἰ (γγο ῥεγφιμαηη 
“ϊρημηι ἐγαΐς ΑΛ ττλ1ὶ αἰϊμα γεχμῖνες 
δαίμων, φμαηη τοῦ {6720 τῆς ῥοιὲ αἰτε- 
γε πιρέογείμν, “οἱ αἰΐον 7μεκία αἰϊό- 
γμῊ αχὶ Ἰηφεγεγοίμν  ΑΠΠἸοΥῖς σογίε 
ἡπδαρίπὶς σα α (μδεδ, μὶ Οὔνγμς δοιεη 
(εφαοτα πὴ) κα γιοῦ Πρ ἰοἾ ον ἀπε 
ξεαΐ, μά υγαΐεπι ἀμ ῥ]ιοοὶ, πες αἴ ἐέ- 
τπογιόμς ῥγοῤγὶο αἰξ]ις ότι {76 «νἷ- 
ἐἰοίμν. 

Ὄλβος, ορ65, ἔε] οἰϊα5 εχ δϑυπάδητία 
ορατῃ εἰ αἰν!ἀτατὴ ἱ, 5,9 : ἷνν 2» 
44. 46. ᾿ ; 

Ὀλιγοετία, ΔΩ ΠοΙα τη Ρϑαοίία5, ΡαΘΓΙ- 
τὰ 1.4.2. 

Ὁλοκαυτοῦν, νἱδιῖ πη ΠῈ ἰοΐάτῃ σοτηθα- 
ΤΕΥ 1, 3, 24. 

“Ὅλος. τὰ ὅλα, τείρ ]Π]σα ν}]]}, 1», 13- 
“Ὁλοπόρφυρος, (ὁ σεν, φ μα εχ τοῖο εἰ 

Ῥαγρυτοα ΜΗ ΤῊΣ 
Ὁμωλὸς, ΡΙᾶῃ 5 , 3; 36. 
“Ὅμηρος; δός ἵν... 2} 2: 

"Ὄμνυμι σοὺς θεοὺς, 10 ΡΕΓ ἄεος γ', 4; 
Ι 

κὐ δ ον, «οἱ εδάθηι αἰαηίατγ ἰἰπ- 

δᾶ 1»).1), 5. 

Ὁμέσε ἰέναι ποῖς πολεμίοις, 

Ὁ μογνωμιονεῖν σινι) ΟαΤὴ δ᾽ίααο οοηΐξῃν 

τ 6 152; 24. ΤΡ 20. 
Ὁμογνώμονά σιν λαμβάνειν, ἴῃ [Ὀᾶτα 

Τεπτεητάτη δάάδμασετα ἰΐ, 2», 24: 
χινά σιν σοιεῖν, ἴῃ Δ᾽ τετ 5 εξ - 
τὰπα ἀάάᾳποετα ν, 65, 46. 

Ὁ μμόϑεν παίεσόδαι, ΘΟ! Π5 οϑρας 1, 3; 
20. σὴν μάχην ποιεῖσθαι, Ἰηπιτετα 
αἴ ΠΟΙ 5 ΡΟ ΠΕΙΟΣ νἱ]]», 8, 22. 
διώκειν, Ρτοχίτηε ἰπίδαΐ, ποη θκ ἐπι- 
ἠεγυαίίο αἰΐφμο ἱ, 4, 23. γενέσν κἱ, 
{ἃς πὶ οτίαστη εἢδ ραγαπιὶθαβ νἱ]]ρ 
ἘΠ 

ΤΡ} σι, Ὥγ,Ι]Ϊς ἰπ νἱ, 1, 37. Ὅμοιοι, 
4αὶϊ (απὸ εἸυῖάεπι σοπαϊ τ 5 ἱ, 5» 
51 6. 25 τ να, 11. 6ὅἹ ΕἸαΙ ΠΕ 
συρ αὶ Ταπΐ δἸοσίϑα 111,3», 10. Τῶν 
ὁμοίων ἡμῖν ἀξιοῦσϑαι, ρτθοταϊα Ππο- 
ἢ 15 ρᾶτγῖα σοηίεαα! 1ἴ, 1, 15. ὁμοία 
σαῖς δούλαις ἐσϑὴς, νεῖεῖ5. ἢπλ}}15 Δ - 
ΟἸΠΠατατα νει ραϑ, Ψ. πο 1.1. 
ὅμοια ἐκείνῳ, Ὥτη1]65 1115 πνας 
Ὁ, Ππι σἱν τ}59: 

Ὁμοίως, εοάεπι πιοάο, ὥσπερ δι 6, 
6. 25. ὁμοίως πάντες, ας ΟΠΊΠΟ5 
ΨΙ], 2, 20. ὁμοίως φιλῶ, Ὀεπενοΐςῃ- 
τίὰ ρετὶ διιρ]ξἕϊοτ ψ]]], 7»). 9. 

Ὁμολογεῖται, ΠΟ δῖ, σΟΤΩΤΏ ΠῚ (οτΐ- 
Ρίογαπι οοηίεηία {τα ὩΣ 15, 2,» 1. 
ὋὉμολογεῖσααι, ΡΕΌΪΙΟα ργοθδτὶ ἱ, 3, 
18. ἵνω εἰδὼς ὁμολογῆς, αἵ ζετῖο, 
ποὴ ἀπ! δηΐετ, ρῥγοπίθατ8. ἹΥ; 3» 
26. 

Ὁ μονόως, ὍΏΟ δηΐπιο εἰ {εηῖὰ νἱ, 4, 
1. 

Ὅκμοροι, Βαϊ τἶν 1.7, δ: πὶ 1) 34. 

εἴς. 
ΤΊΔΠ ΓῚ 

σοηΐογογα, ΘΟ] 5 ΘΟΠΡ͵ΕαΙ σαπὶ 
ΠΟΗ͂Θ 1» 1. 9.21 14. 26. πὴ. εἰσ, 
διμόσε τοῖς πολ. συμμιγνύειν, 1. νἹ], 
1, 26. ὁμόσε φέρεσθαι, ᾿ττάετα 1, 4» 
1: 1,3,» 63. ὁμόσε γίγνεσψωι, οὉ- 
νη τυεῖα ἵ9» 2» 10. 

Ὁκμεοσκηνίω, ΠΟΤ ΕΓηΪ απ ἰἰ, 19 26. 
Ὁ μοσκηνοῦν, εοάξτα (Δ ὈΘΓηΔΟΟΪΟ εἰ νὶ- 

διὰ ΜΕ 117 1728. 
Ὁ μότημοι, Ργορετεβ Ρετγίατατη, 4] ρὰ- 

Ὀΐΐσα οὲ εαάετῃ αἰ οἰ ρ] πα Ῥεγῆσα 
τἰῖς αηέϊι, ααξ ἀείοτιίξαγ ἱ, 2, 
15. οοἰἱΐ, νἹἹθ, 5, 85. Ρᾶτὶ [πὶ ἀϊρ- 
πἰῖαῖε. Ηδις βῥοριγείμν σοῖς δημό- 
νων Ρ᾽εθο 8. πο 

τ 3 δ. ὁμότιμοι εἴ πεπαιδευμένοι 

ὡς δεῖ ἐρορμίαπίμν ὦ ἊΡ 3) 70. εἴ δρότι- 
(ῴοι εἴ ἐπικαίριοι ΨῈΠ} ἘΣ 71. 11ἱε7η] οῥ- 
}οπμηίμγ τοῖς ἄρχουσι τῶν Μήδων καὶ 
σῶν “Ὑρκανίων ν, 35) 2. ἰοομηη ῥγαοί- 

ιμη οδιϊγιοπί ἐπ ἀοίς σέ ἐχεγοὶέμ 1ἰ, 
1, )χ νἢ εἰἴῦ ΤΡ αἰ. δ 1, ἢ, 
λ5. 58: ν, 4, 17. ἀἠγεγεφατ! 419 

. , ̓ 

ΠΝ αν  υὔν,, δα...“ Δοδϑυεδι ιν Σιμὰ. χ. “τω... ὦ 
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ὑπῖς αὶ ῥίοδειῖς ᾿ἰ, 1, 9. 16. σοριμ- 
ΒΆΜΥΩΥ μη τπα ἡ γαἰόμς οἱ ψεηϊονῖ- 
δως νἱϊ!, 5, 21. 

Ὁ μοσράσεξζοι, 41 σοπητηπηὶ νἱδῖα εἴ 
εὐἀπσσαίίοης. ἤἥπλὰ! τἀπὶ ἢ νἱϊ, 1, 
30. 

Ὁμοῦ, ἴῃ Ῥτορίπαυο 1, Ι. 2. ἢ 7ο ἐγ- 

γύς. Ἐΐναι πάνν ὁμοῦ, ῬΓΟΧΊΠΊΟΒ 
εξ ΠοίειὈ35 νὶ, 3,7. Ὁμοῦ ἔχειν, 
ἔπ ἀπο ἰοσοὸ ἤᾶθετγα 11|. 1, 6. Ὁμοῦ 
εἶναι, σοη]αηδέαπι ΕΠ ἰ, 4, 17. 
σοηνθη!8ῆε [ἰ], 2, 11. Ὁμοῦ γίγνε- 
σϑαι ἰϊ, 3, 20. εἴ διμοῦ προσιέναι ἀλ- 
λήλοις ]; ,1» 9: εὲ σοηρτεαϊ. Ὁμοῦ 
ἕσεσϑψαι ἐπί σινα, ἰῃ πᾶτε Ρετγίεααεη- 
ἀο ΑΙαθοπα ἵν 4. 23. Ὁμοῦ καὶ, ρᾶ- 
ΤΙτεγ αἴψαα 11], 3, 64. 

“Ομόφυλον, ΠΟΠΊΟΡΘΩΘΕΠΊ, οοξηδίατη 
ΒΕΠῈΞ : Ὁ. ὁ. ὁμόφυλα νἱϊῖ, 7, 20. 

Μμπὶ απίπια εἰ αδν, (αηρπὶς εἰ αχμα, 
}ανίες δούῥογὶς ἐεγγο γος εἰ ἐεγγα οἶος. 
Ὁκμόφυλοι ὄρνιθες, ἃν Ὲ5 ΡΈΠΕΓΙ5 6] αἵ- 
ἀεπι]. ὅ, 39. Ὁμόφυλοι, δε ῃ5 πᾶ, 
αυὶ 6] αάε πη [πῸ βεητ5 ν, 4, 27. 

Ὅκμως, ἴατηθῃ ἰΪν 2. 13:4, 23: ἡ, 1, 

13: 25. ὨΪΠΙ ΟΠ 15 1 Ἑ. Ἴ22. 
Ὅμως χάξισαί μοι, τηοάο ἤος ταὶ 
Βταυ Ποογὶβ ἷ, 4,9. 

ἐυξσωι ΡιΓοαςῆξ ν, 4, 11. 

"Ὄνομα. ἐν ἀτίμῳ ὀνόματι '. 6. Ἰοσο νἱ, 

4. 7. 
Ὀνομάζειν σινὰ, ΠΟΠΊΪΠΘ ΔΡΡΕΙΙαγα ν, 

3,47. 5Ρο: Ψ|1, 17.109. 14θρι Μρη. 
ὀνομαστὶ καλεῖν ἵν .1, 3. εἰ ὀνομαστὶ 
ἀνακαλεῖν 1], 2, 28. Ὀνομαστὶ πά- 
ρακώλεῖν ἕκασσον, ἴὰᾳ 0 αετγηαυς Πο- 

τηΐης Δρρε! ἴο ἐχ ποιίαγὶ ἷ, 4, 15. 
᾿Οξὺς, αοἰάι!5 νἱ, 2,31. Ὀξὺς καιρὸς, 

Ορροττ [85 Ὀταν 8 ν], καὶ 5) 7. ᾽ξ- 
ἕως, σα] οτίτοτ, οἰ πα ηῖοτ ἰϊ, 4, 6. 

Ὅπῃ, αεπηδατηοάα τη 1], 4. 2. ὅπη 
- ταύτη, Ὀϊ--τῖῖα ΝΠ], Ἅ5 2: 

Ὄσησθεν, ἃ τεγρῸ τ Ὅν 420.. “οἱ ὄπισθεν, 
Ῥοδετγίογεϑ ̓ἰ, 2, 8. 

᾿Οπισϑοφυλωκεῖν, εχίτατηὶ Δ᾽ ΠΊΪΠἰ5 εξ 
οὐπσαξηλν, Ὁ’, τ ν, 4, 16: 

᾿Οσισϑοφύλαξ 14. φά. οὐραγὸς, ἀὰχ ρο- 
Πγετηῖ ἀρτηϊη]5 (( δοῖδὶ ν, 2, 1. 

Ὅσλισις, ΔΥΤΩΔΙΌΓΣΒ ΡΘΕ ΠῸΒ ἴἰ, 1, 16. 
Ὁσλίσαις τηῊ 85 ργαν 8 δυγηδίωγεο νἷν 

3: 41 ΠΗ ΕΖ. 
“Ὄσλον, ΡδΓ5 ἈΓΠΊΟΓΟΠῚ, ἴα τὰ Υἱ, Ων 

26. ὅπλα, τε]ᾶ νἱ, 3, 22. Πδιίο γηϊ- 
Ἰτατα ΨΊ], 2, 5: 

Ὁπλοφόροι, ΔΙΠΊδτι ν΄, 4-9 27. 45. 

Ὅσοι, αυο 1, 3,).4: 4. δ. ΠῚ 0 1, 37: 
]], 3, 12, ὅποι ἄν, ηυοοππαὰβ ἱ, 
1, Ἑ- 

Ὅσότε, αυοτϊείοσαπασε, 6. ορή. φγωί, 
ὉἹΗ͂, Ἣν Ἴ) 1. 5. ΠῚ Ὑ7.,,2Ο. 21: 
Ὑ1) 4») 2. Αὐσίκοιετάσότε, “Ψ, 71, 

ἵν 2».32.7. 
Ὁπόταν, 4αοίίε5 ἰἰϊ, 3, 26. 
Ὁπότσερος, ὉΓΕΥ ἴ,.3») 17 : 4[(εγαίοτ νἱ]» 

4, 5. Ὁχσοτεροιοῦν, ΔΙΤΘΓΑΙΓΙ 111) 2» 
22:25: ; 

Ὅπου, 400 Υ]], 3»,23. Ὅπουπερ, αδ]- 
σΌΠαᾺΒ ᾿ἰϊ,.3».5: ἵν, 5»2. 48. Ὅσου 
γεν) αυδπαοασαϊάεξτη 11, 3», 11: ΜΠ 
4531. Ὅσον ῥγο ἐπεὶ, εὐ ἰαί. ΌΪ 
ἵν 2. 18. 

᾿Οπτῆρες, Γρεουϊαίοτεβ ἱν, 59 17- 
Ὅπως, αετηδα ποτ, 48 ταῖϊοπα 

ἿΣ Ζ: 25 ΡΣ 20): τ ἢ. ἢ 

5ο. εἰς, Ὅπως ἄν, ασαοουπηὰε τπο- 
ἀστή; Τὺ 21, Οὐὖν πὼς 
2 γὸ οὗ μόνον οὖ, “«. 71. ΝΠ, 2, 12. 
Ἀυτ, εἰδρτίοο ῥοημήίμγ, Ὁ. 71.) 2», 
ΣΙ Θαν Ὁ; ἐπα. 2 το ὅτι 

ἢ, ἢ 20. Ὅπως καὶ---τοὕπω καὶ, αἴ 
σῖτα, Ὁ: δ» 1, 22. ὙΠ] αξ 
ἵνα ῥοιὲ “εγόα σεγαηι βρη: ὑβοαπίια ῥο- 
ἬΠΙΜΥ ΟΜ 1πιαϊ, Κμὲ. ̓ὶ, 2. 1 ἿΝ) 2» 

39... 4» ΠΥ ΖΘ 2. 15: 
ὙΠ, 1, 1: 3, 8. ὅπως ἂν Μη οβίο 
Γι, 2, τὸν Ὄπ ασ, ΜὉ» ΠῈΣ γέ- 
2 γίμν σα εἰρη σεγδε], 3», Ἐ8": 1 
3»42: ἷγ, 1,16: 2, 39. Ὅσως ἂν 
ἄριστα, ΄ὰο Ραξῖο ορτπλε 1 ἢ» ἤ- 
ὅσως ἕκασσος τὰ πράτισπω, δύναιτο, 

ἂς αυϊΐχας ορείτης ρος 1, 4, 14. 
Ὁπωσοῦν, φυοουπαὰθ τΏΟΔΟ ΨΙ]], 3» 
14. κἄν ὁπωσοῦν καταβεβλημένα, 

αδταν 5 ἀϊο)εξῖα 11, 1, 27. Οὐδ᾽ 
ὁπωστιοῦν φΦϑονερῶς, ὯὨῈ οὐτὰ 0118 
ααϊάεηι ᾿μνἀθηεῖϑα Γα ρ οἴ ΟΠ6 1» 4» 
1. 

Ὁρᾷν πρός τιν, τοῖρ! σεγα δὰ δ᾽ απο τη, 
ἁ. ε. εχίρεξιαγε διίψαϊι ἃ 8Ὸ0 αἱ. 119 
Α΄’. 117 17 1, 20: ΘΒ 109. 6» 
3. ὁρῷν ἰσχυρῶς τὸ δίκαιον, Ἰ0{Πὶ ἐ- 
ααϊψας εξ ἀυσϊοπήπηχα πὶ νι, 1, 
26. 

Ὁράματα δεινὰ, Γρεξϊαςαϊα ταγγι Ὀ1118 
Π, 3, 66. 

ἼὌργανον, ἱπΠ γα πηοπίατῃ ν, 3,9 47. 
᾿Οργίζεσθαι κραυγῇ, ῥτεϑὸ ἰτὰ νοο  ξογατγὶ 
ΗΠ 1.20. 

᾿ορέγεσϑαι, ἀρρεΐετξβ, οῤῥ. ἀπέχεσθαι 

ν, 3,48. 
᾿Ορεινὴ δὸς, Ἰ(εΓ Ῥεῖ Ἰοοὰ τηοηίδηᾶ ἴ» 

6,43. 
᾿Ορϑίους ποιεῖσθαι ποὺς λόχους, Ὁ. 71. 11] 

256. πρὸς ὄρϑιον ἄγειν, ἴῃ Ἰοοδ 81- 
ἄσ8 ἀθσεζγα 1ἰ, 29 24. 

᾿Ορϑὸς, τεξῖα5, ἴδη5, οῤῥΡ. πίππων νἱ!» 
1: 31. ΠΟΙ [ΠΟ] ΠΔ}5 [εξ νΣ]]») 4» 20. 
τιώρα ὀρ )ὴ, Ὁ. π. ΥἸ]1,. 3,.13. 

᾿ορϑοῦσϑαι, ετεξζατη ἤλτεα ἵ, 3. 10, 
᾿ορϑῶς λογίζεσθαι, τετῇ τεέϊε οοηπάες 

ΤΑΥ͂Θ, 2.,.14. 

Ὁρίζειν σὴν ἀρχὴν, τοιτλίπατε ἱπιρθ» 
Ζ 
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τί τὰ, (ει τεττηῖ 05 ᾿πι ρει] εἢὲ ψ 1], 
6, 21. Ὁρίζεσθαι, τοτταϊηοβ Πα ΌοΓα 
νἢ, 8, 1. 

Ὅρκος" σὺν ϑεῶν ὅρκῳ λέγω, Ἶᾳτο ΡΕΓ 
ΠΕΟΒῚΙ, 3» 12- 

Ὁρμαϑοὺς ἁμαξῶν ποιεῖσιλαι; οτάϊπος 
ἄᾳποετε ρἰδυθτοτγατη νὶ; 3, 2. 

Ὁρμὴ, Ρτοίοξιϊο αν ετα5. Ποίῖεβ νὶ, 2» 
40. ὁρμὴν εἶναι ἄνω, Ὠοῖεδ. ρΡείετε 
ΤηΟηϊεβ 111). 2) 6. 

Ὁρμᾷν τὴν στρατείαν, [αἰοίρετε ἐχρε- 
αἸτοπαπι, ρτοδοιίοὶ σοηῖτα Ποίας 
ὙἸΠ, 6, 20. εἰς τοὺς ἄνδρας, ἰτηρε- 
ταπῖ ἔδοετγε πῃ Ὠοίῖεϑ νὶϊ, 1, 17. εἰς 
φυγὴν, σοπ͵ϊσετε [6 ἴῃ ἔαξατη ἵν, 2» 
28. Ὁρμᾶσϑαι, Ρτοδοῖοὶ σοπίτα 
πος, αμγόγεολεη ἢ 1, 1,4: 85. 1310) 
4, 20: γι], [5 ,3: ἐσὶ τὴν στρατείαν, 

24. 1. 6, τ. ἐπί σινα, ἀρϑδτεάϊ ἰἱ, 4. 
1δι ὙΠ ν. 1, 24. Ὁρμᾶ- 
σϑαι ἀπὸ ϑεῶν, ἱπ|τΠὰτὰ ἴασετε ἃ 
φαἸτὰ ἀδξοτγαπὶ ἱ, 5.9 14. ἀπ᾽ ἐλαχί- 
στων, Ὁ. ". ', 6, 17. ὁ λόγος ὡρμή- 
η, Ὠδτγαῖῖο σορῖᾶ οἰ, 3, 1. 

"Ὄρνιϑες, ἄνεβ, “πάρ τοῖν ὀρνιδϑευτικὴ 
1, 6, 39. ἅΓ5 Δι ρα Πι. 

᾿Ὄρυγμα, ἔονεα ἱ, 6, 28. 
"Ὀρφνινος, «. 2. 11, 3» 3: 
Ὃς 2ο ἐκεῖνος {με οὗ πος 11. 2, 3: 

111} ἀν ΑΘ Ων», 1.5. δὴν τὴν 11 Ξ 

52:1}, 5, 36. σαν οἱ, ΠΟΠΏΜΠΙ 
111, “πὸ 3. σίς οὕπως ἰσχυρὸς, ὃς δύ- 

γαιπ᾽ ἂν νῖ, 1,14. Ὁστισοῦν, {έμ ῥο- 
{15 ὅστις οὖν, αυ!σαπῆυς 111, 2, 3. 

“Ὅσιος, ἴαπξια5, ἐς ἰοοο νἱὶ, 5. 56. 
Ὁσιότης, αάϊαπιὶ ρῥ᾽ασεπαϊ ἄθο νὶ, 1; 

“ 47: ,΄ Β “ 
Οὐσον χρόνον, φυατηάία γ᾽, 3» 25. ὅσον 

μέτριον, ταοίϊοα ἰϊ, 4, 22. ὅσον πα- 
ρασάγγην, Δὰ ρατγαΐδηροο ἱηῖογνα!]- 
Ἰαπι, οἰτοίτοτ ραγαίδηραπη [1ϊ7) 3» 
28. Ὅσον ἐν ἐμοὶ, ηιᾳδηϊιπ ἴῃ πλα 
δῇ. νἱϊι, 7.,.1τ1. Ὅσων ο. ἡπῖπ. οἷ- 
ἀιῥέϊσο, “. τ. ν, 2.4. Ὅσαπερ, ρετ- 
ἴπἀς ἀἴααο, τἀ πη ᾶπὶ ἷ»), 5.12. Ὅσῳ 
ἐπί ψεμν μᾶλλον νὶϊ, 5. 81. 

Ὅταν, αυοτοίοσαπαας ᾿ΐ, 45 9. ὅταν 
σάχιστα, ἈὈΪ ρτί πλάτη ἵν, 5» 33. 

“Ὅσ,, αὐμηααί 12 ογαΐϊοης τεξῖα ἵν, 1) 
ΕΝ 29. 9 Υἱ» Βὴι ΟΜΝ 
οἰδη} 171}. με] ὡς εἰ ὥστε, “Φ. π. ἷ, ὅ, 
16 11}; ἀπ ΑΕΗ ν, Ἀν... τὴ ὧς, 
“. π.ν, 4» 42. (πη οῥίαί. 11 ογα- 

410716 ᾿ψος: Ἰ Α5) 1ΘΣ ΠΡ 25. ΔΝ ΤΘΣ 

ἵν. 2) ὩΣ Ὧν: 4: 4. Ὅσι μ μερε 9" 
δῆλον ὅτ, 11ὦ ῥομ εὖ οἶδα εἰριῖοε ρο- 
ΤΣ δ, 1,22... ΤΟ διότι ἴα. τ 

1ο. Ὅσι, φυοά ἀϊείηεϊ δά ἃ αιοά, 
“. γι. Ν}1Π,.3,) 40. Μὴ ὅτι ῥγο μὴ λέγω 

ὅφ, ὙἾΪ], 1, 28. Ὅτι ομῆῃ μμῤῥενίαί, 
ὅτ, πλοστον, ΄φυᾶτα ρῥἱατιπιτα Υἱ» 

1.2.2. ἘΠιρηρε αμίεπι αἰϊοι Ωγ ἱπ 
ἦλος μι, το δ σι δυνατόν ἐστι σλεῖ- 
στον" ὅτι ἥδισχα, αυδτῃ Ἰαθεηιῃπὶς 

νἹ], 5», 55: ὅτ, πλεῖστον χιρόνον», 
αυδᾶπὶ Ρ] τ πλὰ [ΘΠ ρΡΟΥΪ5. ἵν, 2; 
23. ὅτι μάλιστα, αὐδπὶ τηδχὶηλ 
ΨἸΪ, 1, 9. ὅσι ἥκιστα “ὧν ἐπιφϑόνως, 
αὐᾶτῃ ΓΙ Πἃ ΟῚ ᾿πν]αϊα ΥἹ]» 5» 
37. εἴο. Οὐδ᾽ ὅτι οὖν, ογχηἶπο 11} 
1, 6, 12. οὐδ᾽ δ᾽ σι οὖν, τξ τ} 11}10Ὸ 
αυ!άδπι, ΠΪ 0 τηοάο νἱϊῖ, 3, 40. 
μηδ᾽ ὅδ σι οὖν, ὯΙ ρδης 11], 1» 19. 
21: }2.» 

Ὅσῳ, {εὶ4, σρόπῳ, αὰο ρᾶξϊο, Ψ. π. ἵν, 
2 ΠΕ 

Οὐ, “ὭΟΩΠὄΕ ὃ γ, ,5.». 1.3... Μ|1.}Ὁ...8.. ὃν 
μὰ τὸν Δία, οὐ μὲν δὴ, πο Ῥεῖ 70- 
νεπι, ποῦ, ᾿ἱπαυατῶ 1. ὅ, 9.Σ 11,2» 
22: ν,. δ». τιον! ἃ, ἀο. ποῖν.. Οὐ 
μὴ, πᾺ}]Ὸ πιοάο ἰἰϊ, 2, 8. Οὐ γὰρ: 
Ὁ. κι ῖ, δια τιν ἘΡ τὸς πΘ ὑ.καὶ, 
ποηάμυτῃ 11, 1) 4. Οὐκέτι, ΠΟ Ὁ - 
αὰ8 δίᾳμε {πρετίογα ἵν, 394. Οὗ 
μὴν, ἀλλὰ εἰμῥίοε ααἀῤιδείμν, Ὁ. πι. 
ἰδ έἐδ- ιὰ ποτε, πυηαπὰπα, ἐἄε γε 
έμγα ν, Σγῶῖς: Οὐκοῦν, Ἰρίτωτγ ἰν 

Ὥ5, ὩΣ δ - Ἰδιτυοϊ, τορι. 

Ὡσπὶ ὁ 1, 4... 15 ἢ τὺ δε ο 3, 
12.. 13: Ψ|Π]1, 1, 8. Οὔκουν, Π]1Ὸ 
τηοάο ἱ ἵν, 1,23 :Υ͂, 5,9, 41. ΠΟΠ ᾿ξ ὶ- 
ἴῸΓ ν]ΐ, 4. 73. Οὐὔτε---οὐδὲ Ιἱ, 2, 
τ ᾿ὐλέβυ, 2: Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτο 

ἐψεύσατο, τι} }Ὸὺ τηοάο εηΐπὶ ἰῃ Ὠᾶς 
τὲ εἷξ πλεπεϑ. ν11, 2. 2Ο. 

Οὐδὲν, αὐήίοο ῥγο οὐκ ν, 2, 35. οὐδὲν 
μᾶλλον, ΠῸΠ πιᾶρὶβ Υἱϊΐ, 4» 36. 
Οὐδέν σι Πα]1ὸ τηοάο ἰϊ, 4,9 : 1ΠΠν 
1. 2.3. ΨΠἴρεϑ. 98» ἀν δ. δυδόν αὐ 

᾿ μᾶλλον, ὨΙΏΪΪΐΟ. ταϑρὶβ νἱϊ,ν 1, ὅ. 
Οὐδεὶς ὅστις οὐ, ὨΕΙΟ ΠΟΙΩ͂, ΟΠΠ 5 
«πιμΐποὸ 1, δ, δε 

Οὗν, ἸΊ τα τ, αὐ ἃηῖξα αἰϊχὶ ἵν, 2, 47: 
Ιρἰτατγ, ἰπαθδπι, μέγυ τεῤοιἸορῖς 
δες ὙἸΪΪ, 1, 15. 17. ϑέγωϊ ααλον- 
741 1011. 1...25.. 3.815 

Οὐρὰ, εχιτεπηα πὶ ἄρτηθη. Πις καπ᾿ 
οὐρών τινος ἕπεσθαι αμΐ ἀκολουΐεῖν, ἃ 
ἴεγξο δἰ ᾳαθπὶ δαὶ 11, 3721: 4,» 
3. 

Οὐραγὸς, αὰϊ σοὶ ἀϑτήξη, δρπηίηϊῷ 
ααΐ δοῖϊεὶ ἐχίγεγηρ ρτγθοϊθέϊαϑ 11, 3, 
2,2 ..,2. Αϊϊ..» 40: 

Οὐράνια σημεῖα, ἤρτπια σο] οἴ, κί γμέ- 
σωῦ, Ἰοπλ 4, {είμιεηι 1, 6, 2 : ΥἹ]Ϊ, 

7; 3. 
Οὖς βασιλέως νἱϊΐ,.2, 10. 11- 
Οὐσία, ἴοι τἀϊε5,), Ραιτ πη] πὶ ὙΠ» 

-ὋὉ 25: 
Οὗτος, ᾿ς, φονιεηπμς φαμία, ̓ ς . ἀξδι 

ΟΓ π.ῖν, 6, 6. Καὶ ταῦτα; Ρ18- 
Τεττιηὶ 11,.2,.12. 



᾿ ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΖΟΙΤΑΤΙ5. 

Οὕτως ἔχε τὴν γνώμην, ἢς ἀξ τηὲ ἴεη- 
τᾶς νεϊϊην ἱ, 6, 11. Οὕσω σπρόπου 
ἔχεις; ὦν πὶ Νὶϊ, εἰς 56, Οὕτως, ἴϊᾶ, 
ἐο πιοάο αυἱϊ ρτωοείῃε ἴ, 6, 32. 
Οὕτω, ταπίορετε, δάεο, αἴας δάθο, 
ἘΜ «εγο : μί οὕφω σιρᾷς ἱ, 3, 8. 

οὕτω πολεμεῖς ἷ, 3, τι. οἵ, {21 
19. άπ), ον αα͵εξιυὶς : οὕτω 
πολέμιος σῷ γέλωτι, ἴατῃ ἰπίείειι5 
τα {ϊ,. 2, 16. οὕτω πολὺς, ἰἀηίι5 
Ν: ἀΣ σπ οὐ τ 2..6. ἵν, τῷ τας 
Τα]ῖβ, σι εὀβαπ. οὕτως ἰσομοιρία, 
[815 ΘΕ 85, πέηηῤε ποῦ ὄχλου ἰϊ, 
2, 22. Οὕσως, ἰξίιαγ ἱ, 6, 46. τὰπὶ 
νι, τὰ πέϑόνα 2.6 : νἱΐ, 1.30: Ηος 
ξηΐα ἱπηθαίυβ ν, 5» 23 : νἱ, 4, 6. 
Ἦδης Οὗ σϑυΐδπι ἱ, 3, 17: ὅ, δ: 
ν, 25. 22. ΣΎ") ρὲ )21. Οὕσφω δὴ, 
"λη016, ἰριταΣ. 1" 4.0 17. 20: 5,.3: 
1, 2,.21. εἴς. [πη1, ἰηηυᾶτη, μέγ 
αροαοιῖ ᾿ϊ, 2, 6 : νἱϊ!, α΄, 1. 

᾿Οφείλω τὴν ὑπόσχεσιν, ἀυοά ρῥτοτηϊῇ, 
εἰ ρτγεαπάσπη παϊῃΐ, τεὰβ {ΠῈ 
ῬΤΟΤΉΠ ἢ ν, 2, 8. 

ἼὌφελος οὐδὲν γεωργοῦ ἀργοῦ, ϑτίοοΐα 

οὐἹοίαβ ΕἰὉ ὩᾺ}}} αὶ ἱ, 6, 18. ἀρε- 
τῆς οὐδὲν ὄφελός ἐστι, νἸΓίιι5 Π1] ρτο- 
ἀξ! ΜΠ ἀν τὸ; 

᾿Οφϑαλμοὸς βασιλέως, φιϊά Δί, αμξδον 
ΤΡ ἐκρ σαὶ νἱϊῖ, 2, το. τα. ΦΥ͂ νἱῖ, 
6. τ: 

χεῖν, νεῆεγε, ρογίᾶγθ, φιάλην ἷ, 3, 8. 
Ὀχεῖσϑαι ἐπὶ τῶν ἵππων, νΕὮϊ δααϊς 
ἵν, δὰ Ἐῶ 

"Ὄχιλος, ἴατθα, τη ϊἰτὰἀο Ποτηϊηυ πη 
αυςφ (δααϊταγ Ἔχεγοϊϊα τη ἵν, 2, 6. 

᾿τα το Ποταϊπαπι 48 τηο]εῆα 
εἴς; 416 Δὐδησεξ Ν᾽, 5,14... ἕατθα -πο- 
ΤΩΪΠῸ ΠῚ γέ εηι ααῖγε σα οι  πεηι ἿΊ, 
5.39. Ὄχλου ἰσομοιρίω, 15 δη.ᾶ- 
Ὁ1ΠῸ6, αὰο ρῥἰεὺβ δἰ οριϊπιαΐεβ, θοηΐ 
εἴ ἰβηᾶν!, εοτα πάθη σοπιηοάο- 
ΤᾺΠῚ ἤυπΐ ΡΆΓΕΓΙΟΙΡ65 1ἰ,) 2, 21- 

᾿Οχυρὸς, Βγπγα5, ΠΙΠΪ[18 νὶ, 2) 2 5. 
᾿Οχυροῦσϑωι σὰ «τείχη φύλαξιν, ατθετα 

ΡτρΠἀϊο βγπηᾶγα ν, 4, 30. 
᾿ΟΨιαΐτατα, (ετὐἰ Πτηε νη, 8, 9. 

᾿Οψιμαϑὴς, ααἱ ίετο ἀϊαϊοῖς 1, 6, 16 : 

11,.3,.37.- 
Ὄψον, ορίοπίαπι, ααϊσααϊά συτη ρᾶπε 

σοπηεαϊειγ 1,2, 8 : 11, 2» 4. δ. 
᾿ΟΨ ποιὸς, σοη8 ν, 5, 39: ΥἱΠ, 5, 

3: 

Ππ. 

πάγη, ταῖῖα ἃνὶθ5 ρᾳξὶα ἰπ ἴετγα ἱ, ό, 

39. 
πάγκαλος, ῬΕΓΡΌΪΟΤα νἱϊΐ, 5, 28. 

Παγκάλως, ρεγραΐϊοτγα νὶ, 4; 2. 
τιάϑημα, δηϊτηὶ δῇἤξξιϊο 11], 1,17. 

Πάθος, τὴ σαίη5 Δοογθι5, φεΐ μιαΐε 
ἠαύεν αἰϊχιέονι ἰὶ, 2, 5: Ν, 47} 32: 
ΥΠ], 3, 8. σάϑος ἀνθρώπινον, οαἰα- 

Τα 5. σαὶ ᾿π 601} }Π{τὰ5 Πατᾶπᾶ ε“ 
οὐποχίἃ ν, 4.» τῷ. 2) [οοὰ8, δ] 
Ἰαξϊα οἵα τεβ εἴ νῖϊ, 3, 6. 17. 

παιὰν, «. πι Ηἰΐ,.3. κ8., Παιᾶνα ἐξάρ- 
χέειν, στ ἐπινίκιον Δ ΉΘΓΕ ν]έϊο- 
τία Ῥᾶγία ἵν, 1, 6. δχούάϊεὶ οᾶττπεπ 
δὰ δυχη απ Μαγίῖβ ᾿πηρὶ ογαπά τη 
Ὁ} τ, 0. Ὶ 

Ππαιδεύειν, ἸηΠἰτποτγα ἱ, 2. 3. δρνιδϑας, 

1] τ αεγα ἀνεβ, αὐ σδηῖα ἴα Ρε]]}-- 
οἂῃϊ 4}185 δ ἰδαιιθο8 1, ὅ, 309. 

παίδευμα μέγισσον, Αἰ[οἰρ] πὰ ππᾶχὶ- 
ΠῚΦΡ Ὁ{ΓΠ|81|5 1, 5, 11. 

Παιδεία Κύρου, Ογτὶ ᾿πΠίτατῖο νεῖ ἀ{{-- 
Ομ πᾶ, αὐ ραῖεῖ εχ ἵ, 1, 6: ν])], 2» 
24. Τὴν παιδείαν ἐπιδείκνυσθαι, ἴμε6- 
οΟἰπΊθῃ αἰ οἰ ρῚ } ηϑ0 σάτα ἵν, 2», 45. 

τιαϊδιὰς ᾿α5 117 10. 29: 3,.18. 26. 
Παιδικὰ, πὰ, ἀγάοταβ, ἀπὰς. νἱϊ, δ. 

όο. αιδικὸς λόγος, Ἰοου5, ἴδ ΠΟ 
δτηδίογ 5 ἵν 4» 27. 

ΤΠαιδοπ’οιεῖσϑαι, ᾿ἰθεΙος ΡΥΟοεδτα Υν 
ἄν τᾶν 

Παΐξιν, ἔεγιγα τοῦτο ἵϊ, 4, 19. ἔεγιγὰ 
Β᾽δάϊο νεὶ Πα σορηέγμς, Οὐ ῥ. ποξεύ- 
εἰν οἰ ἀκοντίζειν νἱϊϊ. 5. 12. Εἰς τὰ 
στέρνα, εττατῃ ἴῃ ρεέϊας δάϊρογε ἵν, 
6, 4. Παίεσθαι τὸν μηρὸν, ἴδτΩῺΓ 
ΠΡῸῚ ρεγσαυΐεγα νὴ, 3, 6. 

παίζειν σι, ἴάσείε εἰ Ἰοσοίε ργοξεσγο 
αυϊὰ ν, 2, 18. ὶ 

ΤΠ Σν ταν ἀ 5. 9 αν 4. τ ὁ, 2.5 ΜΠ ΠῚ» 
πὸ ΠΡ ΘΩ͂ 6: ἀοὐαϊξ. ῖ;.3,. Ὁ 1. 6,.28. 
(ΠΟΙ ΝΖ, 1" ὅ,σαΐϊο» ΠΙᾺ Ὑς ὦ»; 
8. Ρυε]]α αἱ ῥῥοηψα νἱϊῖ, 4... 25. 26. 
Οἱ παῖδες, ᾿ΙθΕΓΙ ἰΐγ 491 5. 

πάλαι, ἀσάμππι [ἰϊ, 3, 32. οἱ πάλαι, 
δε οἷον! δῷ 8: 

Παλαιὰ μαϑήματα, αἀἰ(οἸΡ᾿ Πα ἀπάτη 
Ρογοερῖα Εἰϊφ2ᾧ 3», 54. Τὸ παλαιὸν, 
ΟἸΤΠΊ. ΟΡ. νῦν 111) ὃ, 7. 

Παλαμᾶσθαί σι χερσὶ, τ ΠΛ Ὁ ἃγίϊ-- 
Ποῖο υ{] 84 εῇϊοϊε πατῇ δ] 14 ἱν, 

3717. 
Παλαμναῖος, [πο αγα πὶ νη χ νι, 7, 

18. 
Πάλιν, Τυγίαβ ἷν 2.15. Πάλιν ἥκειν, 

Τθάϊγα ἵ, 4. 28. εἰς. ἔρχεσθαι, τε- 
ἀἴτα νἱϊ, 5»). 52 : Ὑὶ]1»,.3») 2. ἀπέρχε- 
σϑωι, ἱπάβ τεάϊγαε ν, 49 23. πάλιν 
ὀπίσω φεύγειν, τείαρἜγα νἱϊ!, 5, 26. 
Πάλιν αὖ, ΠαλΠι τη060 ἰΪ, 2, 28. 
ἄεξημο Εἰ 9 1, 2Ζό. Πάλιν δὲ, ἰζετὴ 
1112) 19, 18. 

Παλλακὴ εἰ παλλακὶς, σοῃουθίηδ ἱν» 
8. ον» 8: 

Ταλσὸν, Ὠδίδα τηλοῦ βιτηϊογαὰς 18- 
Οα]οὸ (υἱά, νἱ», 2, 16.) 4υ8 εἰ 6ο- 
Ὠ} 



ΙΝΌΕΧ ΟΕἈΖΟΙΤΑΤῚΦ, 

ἕλη 5 εἴ Ἐἐπλῖπὰ5. ρασηδηάο [δγνὶς 
᾿ 2 ο ν0. ἸΥ 3,» μοι. 

ΤΙάμσταν, οτηπῖηο, οτηηΐθι5 πιοάϊ5, 
Γαπάϊταϑ αν :.4.. 4.1 ἸΝ, 2, 22. 

πάμπολλοι ἦ. ε. μώλω πολλοὶ νἱϊ, 4. 
17. 

ἸΠανήγυρις Υἱ, 1, 10. 
ἸΠανταχῆ, ΔῸ οὐμῃῖθ5. Ῥᾶτγιϊ 5. ΥἹ]]; 

55. ἰδὲ 
Ἱπανταχόϑεν, ὈδΙαὰ 6 νἹ], 1, 2 δ. 
παντελῶς, Ῥτοιαβ, Οὐηηὶ Ππαϊο 1, 55 

η. 
Ἰπάντοϊεν, ἀπά!αθδ ν, 2; 4: 
ἸΠάντως, ἀΠΠΙσεπῖογ, οπιηΐηο, ἴα αἱ 

ΤᾺῸΪ]Δ Ρᾶῖ5 ποοὶ!ραῖαγ, σ᾿. “. ], 19 
18. πάντως δεῖξον, ταοηπτα αἰ] ρεη- 
ἐδ Ὁ 111..29. Ζῷ: 

πάνυ τοῦτο ποιήσομεν, ῬτοΟΓίᾺ5. 46 πὶ 
᾿ς ἰαοίδεη δον, 9.3: 79 1ν 2.. τοι 

Ἰπάομοι, ἀοααἶτο τοὶ ὶ 111, 3» 44. 
Παρὼ, τὴ) 6. σε. ΔῸ, ΕΧ : παρὰ Θεῶν 

συνιγώνεσθαι, ΕΧ αἴ15 ΠΌΘΟΓΟΓΕ 1, ὁ, 
23. παρὰ τῶν ϑεῶν σημαίνεσδγαι, ἃ 
ἀϊΠ|5 ρογίβησι ἱ, ὅ, 2. παρά τινος ἐλ- 
δεῖν, Ὁ δἰ παῖε 11, 451. σώρά 

σίνος μανιγάνειν, ΔῸ ἈΠῸ ἀτίσετο 11, 
25 6. Ονηλ ταν παρὰ 21 μάϑϑε μου 
15 6. 44; Τρ ἡμῶν εἶναι, ὃ πα πη6- 

10 ποῆτο εᾶὲ 1,1, 9. Παρ᾽ ὑμῶν, 
Ῥετγνοβ, ορεῖᾷ νεῆτζα 1») 5513. Νο- 
ἡπῖπὸ, εγύϊς «αἰϊσμΐμς : παρὰ σοῦ ἐξ- 
ἀγγέλλειν, νΕΓΌΙΪ5. (15 δαΐσεγα νἱῖ, 
ἘΣ δα: ΕΝ κι, 3... 2 ἼΑΣΙΣ ῬΘΕΙΞ 
}λταλ σομηυὶ: σὸ παρὰ Κυαξάρους 

σαράτευμα,, ΟναΧατΙ5. ΕΧΕΟΤΙΟΙΓ5. 1], 
4.21. τὰ παρὰ Κύρου, Ογτὶ πηδηάαῖα 
1, 1,.,[ΠΓ. ὁ παρ᾿ ἐμοῦ, Ἰεραῖα5. πλεὰβ 
111... 25 «8.0: ο ἡζοῖν ἦν 1 δ9 18...) 
(μη «αἱ. παρὰ διδασκάλοις, ἃρυά 

ΤΩΡ τΟβ ἵ, 29 15. παρ ἑαυτῷ, ἃ- 
Ῥυά (ἐὲ ἀοπιὶ, εχ ἰοοὶβ Ῥγοχὶ πη] 5, 
οὐῥ. πρόσωσμεεν ᾿ἰΐ, 1, 19. ϑεγυέ 
2εγράγαβ ΞεηλυΣ : οἱ παρ᾿ ἑαυτῷ, 
ἀ. ὁ. οἱ ἑαυτοῦ ἵν, 5.9. 3) Ομηι αο- 

ΘΜ, ἡωεκία, ῥγοβε ',» 2,9: 4518: ἢ, 
4:20. παρὰ σὸ σεῖχος, Ἰαχία [ον ἴον οἾ ΓῚ 

0". πλησίον εἰ ἐγγὺς ν, 4.» 41. παρὰ 
πόλιν ἄγειν, ῬτοΟρΡίΕΓ ἵν, Ρτθοῖογ ὑτ- 
-Ὅεγη ἀυσοεῖα δχεγοϊ στη ἱ, ὅ, 43. 
παρὼ τὴν Βαβυλῶνα παριέναι, ᾿τοΘῖΟΓ 
ΒΔ. ττδηΐτα ν, 2,29. “14: παρ 
ἐμὲ εἴσοδος, αἀϊίῃ5 δ)ὰ Πη6 ἷ, 3, 14. 
““΄αρώ σιν ἥκειν σ'άλιν, τεάϊτε αἀ 4]}- 

“απ ἵν, 5. 25. (ὐπίγα, ἐδ υἹοία- 
ἐΐοηθ: παρὰ πσαῦτα ποιεῖν, ὮδϑοΟ νἱο- 
1αγε 1, ὅ, 33. παρὼ ἱερὰ εἰ παρὰ οἰω- 
»οὺς, ἸΏντ5. ἜΧΕΙΝ ἐ7 Την {15 ΡΤ 5 
1. ό, 44. παρὰ πὸ δίκαιον, σοηίτα 
οΕβοία τη ν, 1; 13. παρὰ πὸ βέλτι- 
“πον πράτχειν, ΔῸ ΟἸἤΟΪΟ τούεξάετε ν, 
1. 8. 

Παραβαίνειν σι, ΤΆΙΡΤΑΤΘ ΔΙ᾿], ΠΟ 
Τεύνϑιθ9. 2. 2.8 ἘΠ|0 Ὁ ΣΤΟΝ 

παραβάλλεσθαι ἴσο, “«. η. 15). 3,. 11: 
παραγγέλλειν, 1 γὙ6 711 ]{πὴὶ αἰ τμν ἀε 

2ηηρεγαίογδ, φιὶ εχ ἴθπιροῖε αἰϊησ!ά 
εὐϊοῖῖ, φαοά ξατὶπιὶ εἢ ἰδοϊο πάπα πὶ 
, 2. 5.9 ἘΣ 8, ΠΤ ΠΣ 2. Δα ἵν, 
2.5 27. εἴο. πγροτγαῖὰ ἀδίετγα, οοπι- 
ΤῊ ΠΪΘΑΓΕ. ΟὈΠῚ ΔΙΊΘΓΟ 111, 3») 11. 
70. 

ΤΠπαράγειν, Ὁ ΔΙ τ 16 τη] Π165 ἀποεγα 
ἴῃ ἔγοητθπλ ἴεα ᾿αττα αἸ ΠΕΤῚ ᾿ϊ»9. 3» 
21. οζ..π. ν. 45) 44.- Ἰλ)εάυςετε ρεζ 
ΔΟΙΕΠῚ 119 3» 12. 

παράδειγμά σιν, εἶναι, ἐχογηρίο ῖὰο 

Αἰτογατη ἀοσεγα 1,3, 55. 
Παράδεισος, ΥἸνά τι ΠῚ, ΦΙΉΠ 29) 14. 
δος ἃς ὙΠ} 9 ὃς 

Τιαραδιδόνωι, ἃἸτοτὰ5 μοτεῆατὶ οἵ δι ]- 
τ. ἐτα δ δ 1115. 29 ὩΣ τὺς ἠ4ι ἴς 
{γαθγε, ΠΟῚ ΓΟΡΌΚΠΔΙΟ ἵν) 4,9 ὅ. 
ΤΕΠΌΠΟΙΑΓΕ, γηαηαάίαία αοσεῤία ᾿γακεγε 
ἀὐδὴς αἰ γ .. ὅτε 

Ἰπαράδοξα λέγειν, εἃ ἀΐςεγα, 4185 ΔΙ(ΕΓ 
ποη ᾿πτα! Πρ νὴ], 29 τό. 

Παράξυγα νὶ, 2, 32. ποῖ. 
Παραϑαρσύνειν, ΘὨΪ ΠῚ δἀάετε ΠΡ 10 

18. 
Ππαραιβάτης, ααἱ ἀφ σαττα Ραρηδῖ ν]]» 

τ Ζοὲ 
παραίνεσις, δαποτίαιϊο, ()η. παρακέ- 

λευσὶς 111,3, 60. Ξ 
Παραισδάνεσϑθαί τινος, [Δ αἶγα εχ ἵν, 

2: 30. 
Παραιρεῖν πινός σι, Δἀϊπηθγα 8] 1οὰἱ ηαϊά 

ΝΠ ΕΙΠΕ 
Παρωκαλεῖν, ΔΙΟΕΕγα, δάνοσαγὸ ἱ, 5, 

41 ρας Πὰν» θυ νἱ!, 
5. 22. παραστάτην, Ὁ. πη. ἴἰν 1,13. 
σὴν φλόγα, ΠδΠιπιδπ Ἔχοϊῖατα, δὰ- 
ΒΕ͵ΓΕ ν]ϊν δ. 23. 

Παρακαταϑήκη, ἀεροῇἤίυπη νἷ, 1, 34. 
Παρακατακείμενος, ()η. παρωκλίτης 11» 

2) 2 ϑὲ - 
Παρακελεύεσϑαι, ΔαΠογίδυι 11], 3,.43: 
ν» 1,35. εἰς. πολλά τε καὶ ἰσχυ- 

ρὰ, ςοποιῖατίοης. αἱ σορίοία βτανὶ- 
486 11], 3» 48. 

Παρακελευσμοὸς, 

ΒΟΟΜῚ ὌΝ 
Ππαρακλίτης, (αἱ Ἰαχία δοσυδαΐ πηε- 

(5 1ἴς 2.28: 
Παρακονᾷν τὴν Ψυχὴν, ἀουεΓα ΔΠΙ ΠῚ ΠῚ 

νἱ» 2» 33: 
Παραλαμβάνειν σὰ ἔϑνη, ΩΟΪ δα)υη- 

δεῖ παίοηθβ ἷ, 1». 4. 
Παρολείπειν, ἀδίεγεγο, ΠΟῚ ΟΌΓΑΓΘ ν, 

4:18. Παραλείπεσθαι, τεῦαγε εἐχ- 
Ρ᾽Ποα πάτα ν, 3» 56. 

Παράλλαξις, τπαιιαῖῖο, Δἰ[εγπδῖίο νἱ, 
2)29. 

οοΟΠοτίαιϊο 11|) 3; 



ΙΝΌΕΧ ΟΠ ΖΕΟΙΤΑΤΙΞΚ. 

Παραλλάστειν, Ῥγδείοτῖτς Ἰαλῖς ὃς 

Παραμείβεσθα, τὴν πόλιν, ρτεοίεγίγα τα 

θεῖ ν; 4» 50. 
Παραμελεῖν τὰ τῶν ϑεῶν, τεγῇ αἰν Δ ΠῚ 

ΠΕΡ] ΙΡΕΓΘ 1, δ, 14. 
Ἰαραριηρίδιον, ετηοτα ς νἱ, 4.1. 
Παραρμυϑεῖσδαι, ΘΟὨ οἰ ΔΥΙ 1.1. 23. 
Παρώνομα, 45 δάνετγίαητατ ἸδρῚ θῈ8 

εἰ ᾿ππιταῖς ἱ, 6, 6. 
Παραπίστειν, οαία ΟΟΟΌΓΙΓΟΓΙΕ 1» 29 10. 

Παραπλευρίδιον, τὰ ηϊπιδητα πὶ ]αῖ6- 
ΓᾺ ΠῚ νὶ, ἄν. 

ΤΙαρασάώγγης, ἀν δ, Α..2 1. 

παρασκευάζειν, ἸηΠΓαΕΥΘ, τ] ηἶγ6 ἢ], 
3.,. ἔν ῬΟΙ υϑάοζα,; Ψ:ά.. 0 Ὁ, 45.51- 
Παρασκευάξεσι)αι, ίς ρΡατᾶγθ, τηξαϊ- 
(ΑἸ 1, δὰ ΟΣ ἣν δ.42...-. 3886 Ρϑίβθῖα 
Δα ὈεΙ] πη ν, 3.9 6. ὡς αὐτίκα δεῆσον 

ἐπιδιώκειν, [ὰ ρᾶτατε δά Παιῖπὶ Ἰηίε- 
4ασπάμαχῃ 1, 2, 8. παρεσκενάώζετο 
ὡς ἀπιοῦσα πάλιν, ραγαθαϊ τεαϊτα τα 
ἷ, 3713. παρεσκευωσμένοι εἰσὶν οὕτω, 
ε Ῥαγάγαηῖ ἴζὰ νἱϊ, 5, 45. παρεσκευ- 
ἄσμεθϑα, ἱπδιταΐτη5, ἀδογενὶ πλὰ5 
Ψ]Ϊ,. 5, 34. Παρασκευώξεσθαι ὅσλα, 
ΠῸΪ ρᾶγαγθ ἃ. Υἱ, 29 25. ἑαυτῷ, τά. 
ἐκ τὰ 326 

Παρασκευὴ, Ἀρρϑταίιι8. Ὀ6Ι]1 1, 5, 4. 
Ὠοῖ. δα ν, δ. 2. 

ΤΠιαρασκηνοῦν μετά σινοσῳ, εταΐ ἵν, β. ὃ. 

ΌΪ ἀεαϊ μεθ᾽ ὧν περ ἐσκήνου. 
Παράστασις, ἰοθὰ8. 4 Ἐπὶ 4ἷ5 ἴεπεῖ 

ἴῃ ἥδηάο οούδπιὶ γαρα ὙΠ}, 4. ΚΑ. 
παραστάται, δαἀξίϊες, αἱ δα]αναηῖξ 

ἴῃ Ρυβηδηάο ἱν, 5, 47: ίοοῖ! Ρὰρ- 
86, (γπ. σύμμαχοι νὶ, 45 14. οὗ, ποί, 
ΔἸ τὰ Ὁ ὧδ᾽ εἰσ. 50. ".Ὑ}1}1. 1. ἴο. 
Δά]υΐοτεβ, ἐς [215 οῥόηι Κεγοηίὀως 
ῥτωμαπίι 111, 3, 21. 

παραστῆναι, ἀιοβίθ δϑ]αναηάϊ! οδυία 

νόσοι 
Παρατάττειν, Δοϊθ πὶ ἱπἤσθυα 1ἰ|,. 3. 

43: κῶν ὅῳ 2: παραταξώμενος, οι 

᾿Ἰηδτγαέξϊᾶ ν, 3, 6. 
Πιαρατείνειν, σἹα!, 71. 1γ).3, ΧΚ1. 
Παρατιϑέναι, οἰ πι ΔΡΡΟΠΕΙΕ Ψ, 2, 

19. ἐπὶ τὴν σράσεζαν, ἰά, Υἱϊ1, 25). 3. 
Παρατιϑέμενα, «ἃ, ΟἿΌΪ ἀρΡΟΠΓΙ 11, 
15. 30. πίε με μῦ βρώμωτα, φιοιΐ 
ααἰάτίμν ν᾽; 2» ι6. Παρωτίϑεσθαι σῖ- 
τον, ΠὈΪ Δρροῃεῖα οἴδαμι ὙΠ ὁ; 
12. Παρατιθέναι, οοπηρᾶτατο, σοη- 
ἔεγγε ἰηΐεῦ (ε : κί παρατιϑεὶς ἕκαστα 
διῆλϑές μοις ἤηραϊα [ἴα ἰηΐεῦ [6 
οοἸἸαία εχ ροία ϊ τη ἸὮ] 1, ὅ, 14. 

Παρατυγχώνειν, [6 οἤξττγα, αἷδ ἰδοηὸ ἵν, 
» 4. παρατυχόντες ἱππόται, εααἰῖες 

4.1 ἰοτίε δάειαηΐ 1,4,» τᾶ. 
Παραυτίκα" ἐν σῷ παραυτίκα {:!. χερό- 

νῳ, ἴἢ Ρτρείεπτία, ᾿Π σον ν2.2.24. αἱ 
παραυτίκα ἡδοναὶ, νοϊαρίαίε, 48 

Παιπλ, ἤἥπθ Ιαθοῦδ, ρεζοϊ ρ απ τ, 
εἴ ᾳφυδγάτῃ ὉΓὼ5 Ὀτενὶ ἀὐγᾶῖζ 1» 5,9: 
ἵ» ΖΚ 2: τ} 2: 

παραφέρειν, δὲ σοτηθάθδηπαπηὶ ἄρρο- 
ὩΘΡΕ 11»,.3.». θυ ο δ, 11.,.2.,..4: 

Παραχρήμοω, τερθηΐίθ, [αδϊίο ἢ, 1, 
17. ἐν τῷ παραχρήμα, (6. χὶ χοόνῳ, ἴῃ 
Ριϑοίδη δ, Πατῖτα ἰἰ, 4, 13- 

Παρο χωρεῖν τῆς ὅδοῦ, νᾶμα οοπμοξάεσγα 

11» 55 .20- 
Παρεγγυᾷν, ψ)η. παραγγέλλειν, Ε ἴετη- 

ΡοΙΘ ΠατΠῈ ἱτραεγαγθ 1ἰ, 3»).21 : 11], 
2, ὁ..8ς δι δ9..Ἰνοοῖο 3 σύν ϑδ ῥοῦς 
τεῇδτγαγη εἀϊοθια 1119). 3, 658. ἤοῖ- 
δ: 1ϊ5..3.5 42.:68. 

ἹΠαρεῖναι, ΔΘ, ἀν ΘΉΓΘ 1, 2, 4 : ἴΐρ 
4» Σέ, 4». 2.0 Βυροιάτο, ἜΣ θεῖν 
Ἰεγα ἱ, 4, 5. Εν τῷ παρόντι νῦν, ΠΟΟ 
ἱρίο ἰδρογθ ἰἰϊ, 1,» 29: Υ» 4» 30. 
Ποῖ. 

Παρελαύνειν, ΟὙΤΓᾺ ΡΥΘΟΙΘΥΨΕὮΪ νἱ], 1, 
18. σὸν ἥσπον, Θα00 Ρτϑείθνεῃὶ ν» 

3» 55. 
Παρέρχεσθωί σιν, Ῥτεοίετργεάὶ 8]1- 

αὐδανετ,  ν)ς 
Παρέχειν γέλωτά σινιγ Θχοϊίατγα ΥΓ πὰ 

Αἰϊοα]ὰΒ ἱ ̓Ϊν, 2, 13: ἐν. Εν 84. δ. Ἀ. 
ψλϊὰ, 4. χ21 ρῶτά σινι, δὰ Τὰ ἀοτε τα 
αΐᾳας ΕΧούσογα ἰΐ, 1) 29. φόβον τοῖς 
κακοῖς», ἰδθανοβ ἴθῖγευα δ] 32» 27. 
λόγον, ΤὈΓΛΟΙΘΩΥ ἜΧΟΙ ΙδΓΕ ν]» 1. 39. 
πράγματα, πδροῖία πὶ ΔΙΙσὰΪ ΟΟΠῚ- 
τυϊττοτθ, 15. (γλ{ ὀολιο, “". 71. ΝἸ]}, 69 
4. βέλτιστόν πινῶς τεάάοτο Δ|14 6 πὶ 
ορεπγατα, 4) π. ἀσοδεικνῦναι 1, 2, 5. 
σιν τὼ δέοντα ποιοῦντω, ἴῃ ΟΥΟΙΟ 
δα τὴ σΟΠΓΙΏΘΓΕ ᾿ἰ, 1) 22. ἑαυτόν 
σιν, εὖ ποιεῖν, Ἱα.. 11. ν, 55). 33. Παρ- 
ἔχεσθαι, ΠῸΪ εἤῆσετε, ρυςθθετα ', 6, 
20. ἡδονὰς, αἴπεττε νο]υρίαίαϑ 111, 2» 
8. ζῶντα, νἱζατη ἰΔΥρΊΓΙ ν}}], 79 19. 

Παριένα:, δάγηϊτίετε, δαϊτατα ραγπλ]- 
ἰογ6 ὦ. 45, δι: 9 8.5. τ Ὑῶ  ῬΙΘ- 
ταγηγλ!τ6γ6, Παρ  ρογα ν]ν 2; 35: Ν]]ν 
3» 46. Αορσεάετα νἱΐ, 45» 41. ἐπὶ τὸ 
ἀρχεῖον, ἴῃ [το τα δ δ ΘΟΠΊΡΆΤΕΓΘ 
Ψ111, 1, 5: βίᾳ εἰς οἰκίαν, ψὶ ΓΓῸ Π- 

ΡΕΙΘ ἴῃ 86.465 Δ[16 88 1, 29) 2- 
Παροξύνειν, ἐχοϊζατε δὰ τεὶ θοπϑ π- 
(ΠῚ 0 ν  ΡΡΟ Σ Ν 

Παροξυντικὸν, Εἴ νἱτῇ ἜΧΟΙ ΓΔ Πα] 1}, 
4. 29. 

Παρορῷῶν, δηϊτηδάνετγίεγε Υἱ, 1, δ. 
εἰς ἀλλήλους, ἸΠττ6 11 1, 3» 59. πρὸς 

σὸ σημεῖον, σοηνετίεγα οουϊος δά 
Πρηαπι ν]]» 1, 4. 

Παρορμοζν τινῶν ΕΧΟΙζΑΓΘ Δ᾽ Ια] τὰ 11») 29 
τ δ (δ. 

ἹΠαρόρμησις, “. η. 15. ὅ, το. 
Τιαρογεῖσϑαί σιν, Ἰαχίᾷ αἰίχαεγα νεμὲ 

σαττα Ψ1, 3») 14. 

4 



ΙΝΌΕΧ ΟἈΖΕΟΙΤΑΤΊΒ. 

Τπϑροψὶς, ν. π. ἵν, 3,4. 
᾿παῤῥησιάζεσθαι πρὸς ἀλλήλους, ᾿ἰθετα 

οἴ ἀροτίε οΟ]]οααὶ ν, 3. 8. 
ΣΙ αρυφαίνειν, ΡΥΘοτθ πάσα : παρυφασμέ- 

να ὅπλα (ἰϊοιρηίμν ἈττΩ ΤΙ 4] 84 [4- 
[5 οΔΙΟΠ ΠῚ ἰἰχατατηα 6. δαπίδβ 
ἴοσοῦαης τὰγ 84 ἱπευπΊθτη, δά 60 
αὖ τρία απίνοτία 14 τατθα Γρεοθ τα 
ἈΓΓΊΔΙΟΓΙΠῚ ταίδγγει ν, 4.5 48. 

Πᾶς, οηῆῖς φϑηθγὶς Σ ἐκ πάντων, ΕΧ 
ΟΠΊΠἾ5. ΠΑΙΙΟΏΙ5 ΠΟΠΊΪΠΙ 5 15, 2» 
26. οὗ. πι. ἵν, 6, τ. οϑωηηηῖς : εἰς 
σάντα κίνδυνον ἔρχεσθαι νἱϊ, 2, 32. 
Τῷ παντὶ, ΟἸΏΔΠΪΠΟ ΚΥ]]1[, 8, 7. 20. 
Παντὶ τρόπῳ, ααονὶβ τηράο ἰΪ, 1. 
13. Τὸ πᾶν, οτηηΐηο [, ό, 13. 

ΤΠασσυδὶ, οὰπὶ αηϊνοτῇβ ΟΡ 5 ἷ, 4» 
18. 

Πάσχειν σι, οἷἶαήάε ἈΠ οἱ, Δ] αυϊά ἢὰ- 
τη Δη5 δοοίάθγα Δ] ]σαϊ ἱ, 4) 22: 
1ἴ, 1, 8.11. κακῶς, πε ΔΓ, ν, 4) 

24. κακὰ ὑπό τινος, τη 18 ΔΗοἱ ἃ Ὁ 
Αἰίᾳι0 ν9 2, 25. τοιωῦσα ὑσὸ τῶν 
καμήλων, ἰἴίὰ Ποϊαπίυτ εααὶ ἃ οἃ- 
τη οὶ! ς ὙΠ, Ι, 27. Ὅκμοιον, οἷον εἴ τις, 
ἸΔοπὴ 15. δοοίαϊε σαοὰ εἰ «αὶ ἱ, 5, 
το. Οὐδὲν )αυμώστὸν σαϑῶὼν, ὭΟη 
ταϊγα τα εἴδ, φαοὰ εἰ ἢος δοοσίάετιτ 
ἵν, ὅ6,4. Πάσχειν μεγάλα ἀγαϑὰ, 
ΤΩΔΡΉΙ5. ὈΘηΘΒΟΙΙ5 ἀθ]οὶ ν, 5, 27. 
σολλὰ φιλικὰ ἔπαϑον ὑπ᾽ ἐκείνου, 
τα Πτ|5. πηοά!ς [τ εὐρα πῆς ᾶῖηο- 
τεπλ ἀδοϊατγαν!ς ἵν, ό, 6. 

ἹΠατὴρ, ἀ(ε οῤίϊηιο ῥγίποῖρε νἸ, 1, 1. 
44: 2,9. 

ΠΠάτριος ἀρχὴ, Ὁ. π. ἵν, 1. 4. 

Πασρῷος Ζεὺς, “Ψ. πη. ἱ,,6.1 

3.2: 
Ἰιατριώτης ἵππος, δαὰὰς ᾿ηάίρεπα ἴἰ, 

2, χΣό. 14, φά. ἐγχώριος. 
Παύειν τινά τχινος, ἈνΝΟσᾶΓα ἃ Τα ν, δ» 

21. σινὰ τῆς ἀρχῆς, τηδρ γαῖα ΠῚ 
ΔΌΤΟΡΑΓα Δ᾽1ΟῸ] νι, 6, 3. λόγον, 
αἸσθηαΣ πη ἴδοεῖα νι, ὁ, .- 
Παύεσθαι σμὶ ῥαγτοσρίθ: πὶ παύο- 
μαι κλαίων, ἀεῆπο ἤεξχε ἱ, 4. 2. 
μεμφόμενος, ἀεῆηπο “αατὶ ν, 5.9 35. 
“λέων, ἢπεπὴ πανίραπαὶ βοῖο ἵν, 1, 
15. εἴς, (ὑμηι ρέμα, παύομαι, τῆς 
ἀφροσύνης, ἀεῆηο ἀεῆραογα {ΠΠ, 1» 
18, 

πεδίον, ΟΔγΡ8, οῤῥ. τὰ ὄρη 1ϊ, 4. 24. 
ΤΠ εδινὸς, ΡΠ 15, σαι ρεῆτίβ 1, 6, 43: 

10,25. 2: 
τπέζαρχίοι, Ὀγϑοίθςι ροάϊταπι ν, 3, 41. 
Πεζοὶ, ρεάϊτεβ, οὐῥ. ἱππεῖς 11) 45) 18. 

ΠΠεζὴ δύναμις, 14... 6, το. Πεζικὴ 

δύναμις. Ἰα,, ᾿ϊ, 4, 18. Ἱπεζῇ σπορεύε- 

σϑϑαι, Ροάϊτεπι [6 ἕάσογα, σοῦ ἐμο 
“τη δ πε λ ν,, 3. 225 Νιϊῖν ὃ. 
Ε9. αἱ πεζὴ πάρεῖαι, ἰἴϊηεγα Ρεάε- 

3. 

ἤεία, οῤῥ. παυϊραιϊο νἱϊι, 6, τ. 
Πείϑεσθαί σιν ἴῃ Δ|14 ἃ ΓΕ ΤΠΟΓΕΠῚ σξ- 

ΤΕΓΟ Ψ, 1, ΤΟ: 5), 16. χαλινοῖς, ἴτε- 
Πἰϑ5 ΓδρῚν ἮΝ ἐφμο 1᾿,. 3». 9. 

πειϑὼ, οδεάϊεητία 1ἴ, 3. 19: [9 3), 8. 
Πεινῆν χρημάτων, ΕΘ ΠΟΙ ἐχρεσ 

ἴεγα ρεσιηῖαβ ν]]], 39 39. συμμά- 
χων, σαρία!Πῆπγαπιὶ εἢδ Τοοϊοτα ΠῚ 
ὙΠν ἢ» 0: 

Πεῖραν λαμβάνειν, φῬετουϊαπὶ ἴδοετε 
110 3. 38 : νῇ, 1, 54. διδόναι ἴ, ὅ, 
22. ἔχειν, ρετσα] πὶ [οἴ ἵν, 1,5. 

Πειρᾷν γυναῖκα, ταῦ]ογῖ5 Ραάϊοϊὰπὶ 
ἰξηΐαγα ν, 2, 28. 

Πέλαγος, τῆᾶτα αἰτϊαπη νἱ. 1, τό. 
Πελάξειν, ῥτορία8 δοσδάδγα ἱ», 4,» 7. 

20: ᾿πἶ 2.,. ὅθι. νι πὸ 45: 
Πελτασταὶ, ρεἰταῆεε, ρεάϊτες. ᾿ηῆσα- 

ὅτι ρεἰία, ἀ. δ. οἰγρεοὸ τηϊπουὶ ἰ, 4» 
16.: δ. 5 Τρ Ὑ55.. π  ν 3; 
24. 

Πεμσὰς, ΓΕ! ἀδουτία 11, 1, 22. εἶδ. 
Περπάδαρχος, ρτοοίεξτα5. (ἐπι ἀδοατγίθα 

᾿, ἀν 2 23. ΘΖ ΕΣ 
Πενϑικῶς ἔχειν τοῦ ἀδελφοῦ τεθνηκότος, 

ταοτῖθ τ ἔγαιγιβ ἰΌΡΘΓΕ νν 2» 7- 
Πέπλοι, αὐ αἶε αγιϊξῖμ Οἷγῖ, ὦ. ἢ. Εἰϊν, 19 

13. (6 «εις τεμἰτεῤνιόμς ᾿ ἘΠ 
ὅπη ν- τ. δ: 

Πεπαίνεσθαι, πηδιυτατγ, εἷδ 1γ4, Ὁ. 71. 
ἵν, δ. ΦῈςΣ 

Περ. οἷόν περ (γέῤῥον) ἔχαντες γοάφον- 

σαι 1{1ᾶπ| ρα ΠΔ ραγΠΊΔ ΠῚ, 4 Οὰ ΠῚ 
ῬΙΠραπίΩΥ ἱ, 25) 13. 

Περαίνειν, ρεγῆσεια, ργϑοῖατα: κῷ σὰ. 
δέοντα, ἴαο ἔα δὶ πη Π6τΕ ἱν, 5. 38. 
δ τι μέλλει, ρογῆσεγε αυοα νεϊϊς ν, 
2, 24. πὸ προσταχϑὲν, ἱτηρεταία ἔὰ- 
Θετα ν, 3. 50. δ75. 

Περᾷν, (ταπἤρετα νἱζᾶ πῇ ν]], 2, 20. 
ΤΕῦΣ, Ἐἰ). δ: βεμῖ. Ρτο, δά ἀείεπαεη- 

ἄσπι, 2ο ὑπὶρ "],.3,.44. )ε, αυοά 
αἰίπεῖ: περὶ προφής ἷ,, 6. 15. Τὴ ἦος 
Μημμ ον ἱ, 6, 29. 1)ὲ, γτο- 
Ρίεγ: φιλονεικίαι αιὸ ̓  1} 2 2. σ εσὶ 

σοῦ κοινοῦ, τεῖρ. δγαῖίβ ἱ, 2», 13. περὶ 
τινὸς φοβεῖσθαι ᾿ἰϊ, 1) 25. 2) ΟἾΗΣΙ 
σοομ, ποιοῦπος περὶ ἐμὲ, [4]ῖ ετρᾷ 
Πιδ ΔΏΪΠΊΟ ν» 4» 12. τῇ. νἱ» τὰ ἢ). 
ΤΙερὶ ἐκείνην τὴν χώραν,ἷῃ 115 ἰοςῖβ 
1:}..2» 7: περὶ τὸ βασίλειον, Ρτορίετ, 
οἰτοατη, γαρ ΠῚ ἰΐ, 4. 4. Περὶ μέ- 

σας νύκτας, [αὉ ποέϊεηι πηράϊαπη ἱν, 
52. 13. 1126 σογμαίμ : οἱ περὶ αὐτὸν, 
(τε ] }τ65 6] ς ἵν 4», 18. [αἱ ν"]ν 2, 8. 

Τπεριάγεσιλαι, (εο πὶ ἀσσογο ἰἰν 2, 28. 
Ἱπεριαιρεῖν πὸ τόξῳ μελετῷν καὶ ἀκοντίῳ, 

ἀυτορατα τηδαϊαιῖοπαβ [ἀριτιδη αὶ 
λΔουϊάμάϊαας ἱ, 1,21. Περιαιρεῖ- 
σϑαί χσινος τὰ δ γὲ δάϊπηετε ἃγπΊᾶ 
Αἰϊοαΐ ν᾽], 1) 47. 



ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΖΟΙΤΑΤΊΙ5. 

ΤΠ ριοσίσειν σινὶ σιμὰς, ὨΟΠΟΙΙΌΩ5 Οἵα 
ΠᾶγΘ ἷ, 5,9: νἱΪ, 5.) ὅο. ἀνελευϑε- 
φίαν, 1ἰΠΠ γα τατ5 ἱρπογηϊ ἰδ πὶ 
ΟΠ ίγαΠετα ν}1}, 4» 32. 

περιβάλλεσθαι, αυΐεττε ἱ, 4, 17. λείαν, 
Ρτϑάδπη ἕδοεγε ᾿ἰ}, 3. 23. Οἰτουτη- 
ἄδτγα, οἴπβετε, νη. κυκλοῦσθαι νὶ, 
3,30. σάφρον, οαῇτα τησηΐγα [οΙα 
Εἰ 1,. 3. 2. 

Περέίθλεπσος, σοηίρι σα νἱ, 1, 5. 
Πεῤιβολὴν ποιεῖσθαι, ΟἸΤΟΌΓΩΪΓΕ νἱν 3» 

30. 
Ἱπεριβρω χιιόνιον, τηυσηϊπηδηΐαι ὈΓ8- 

ΟΒΙΟΓαΠῚ, ὈΥΔΟ Ια] νἱ, 19 61 : 4) 
2: 

Ππεριγίγνεσθαί σινός τινι, ἵΌΡΕΓΑΤΕ 4]1- 
ΠΟΘΙ Θ᾽ 1. Ἵ,, 10 : Ὑ|1}5.25» 12. 
20. εὐπόρως σοτητηοάς [ρετᾶτε 1, 
ό, ο. 

Ἱερίδροροος, ῬΙ αἴειι5. ΤΌΓΓΙ ΠῚ ΔΠΊΡΙ ΕΠ 5 
θὰ "ἘΞ. 

ΤΙεριέσειν ὡς φίλον, αἵ ἀπο ΠῚ ταξτατα 
ἵν: ἐστ 2 

Περιέρχεσθαι, οἰτοΟῸ σ᾽, ΡΓΘΟίαΙΓΘ, 
ἀφ αηπο νἰϊ!, ό, το. 

Περιέρχεσθαι, οἰπρή, οἸαιαϊ νἱϊ, 1, 
2 Ὁ 

Περίζυγα, “Ὁ. π. Υἱ) 2) 32. 0Ὁ᾽ απο 
εἴ παράζυγα. 

τιεριήκει ἡ ἀρχὴ εἰς αὐτὸν, Θχοεάϊι ἴῃ 
᾿τηροτῖο ἵν, δ 6. 

Περιϊδεῖν ὃ ἑαυτὸν, ἴς περΊίβετε 1 Ε5 18: 
Περιΐσπασθαι πὸν λόφον, οἴηρετε, οὐῆ- 

ἀεσε ὉΠ ΣΠΙ ΠΠ ν Ὁ. 
Περικαλύσππειν ἐν ἱματίῳ, νεῖῖζε νεῖατε 

Ν"», 3,13. 
Τεριβένειν, οχίρεξϊατε ὙΠ. δν: Χος 
Πέριξ᾽ τὰ πέριξ ἔϑνη, Βεητεβ Βη Εἰ πλϑα 

δ οεΚ. δ 10. 

περίοδον πρώπην περιφέρειν, ΡΓΙΠλα τα 

Γεγοα πὴ, με ρτὶ πη ὶ ΡΔΓΪ Δ ΠῚ; 
ΟἹΡΟΌΠΙΕΙΓΒ Ι, 2.2. 

Περιφικοδομεεῖν, [ἐρῖο Ἱπρι πα δδ α, 4, 
ΨΥ: 

Περιποιεῖσθηθα, τὰς ψυχὰς, νϊΐατηῃ ταετὶ 
ΤΟ) 2) ΤῸ- 

Περισ σύσσεσθαι ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, Ὠϊησ 
1η46 οσἰτουτη πη άδγα ν]ΐ, 1, 26. 

Ἱερισπᾶσθαι σὴν σιάώρων, ΠΑΡ ἀείτα- 
ΠΕΙ͂Β ἐϊαγα τ ΠῚ; 17.123. 

Περιστραποπεδεύεσθαι, οαῇτὶα οἰΓΟῸα- 
(616 ΤΙΣ Ὺ» ὅ. 

Περιτέμνειν, ᾿ΠΙΘΤΟΙΡΕΙΕ ν΄. 4» 8.᾽ 
Περισεταφρευμένος (5, πόπος, ἰοςι5 [ΟΠ 
ΤΠ 5 1119). 3) 28. 

Ἱϊεριτσὰ σῶν ἀρκούντων, ρἴατα αυδηῚ 
δα νἱῖαπὶ {πη ποοεῆδτια ν]], 2, 
21. 22. Περιστῷ κυκλοῦσθαι, τη]- 
τταάϊης οχίαρεγαπίας οἰτουτηάδτε 
ΕΣ 3... 20. 

Τπεριφανῶς, ον ἀεηΐεῖῦ ν, 1; 22. 

ΤΙεριφέρειν, ἀδ ΟἸΌΙ5 1π ΟΥ̓ ΠῚ ΟἾΓΟῸΠῚ- 
[ογεπαῖβ δὰ Πηρυϊοβ σοηνινᾷβ ἴ!,» 2» 

2ι 8: δ" ἐνένο 
ΤΙεριφορὰ, ΟἸΤΟΌ ΤΑΙ ΔΙῸ 11), 2. 4. 
Πέτσειν, Θοαθετα ; τὰ πεστόμενα ἐπὶ 

σράπεζαν εὶ ῥεγιράναμε ῥαπὶς εἰ εο- 
γ14771 ΟἹΙ7 ΦΗΣΙ φάθ, ἰοσιη! ῥαπὶς οὐἐϊ- 
ποη , μὲ ῥασεηία. Κα. Οαμαμό. «ὦ 
Αἰλόη. ῥ. 828. 

Ππῦ, 400 ρϑέϊο ἱ, 6, 14. ἸΤη, αἰίαυο 
ἴοοο ν, 4.5 49. ΄υοαδᾶπὶ τη060 ν, 59 
26. εἴ πη, ἢ αὑᾶἃ ρϑῖῖα ν, 29, 4. ἢ 
48 ταῖϊοηῃδ ν, 2, 26. 

πηγαὶ τῶν Συλᾷν, ἔοπιεβ τοτυ τα Ρὰ}- 
ΟΤΆΤΕ ΠῚ ΨἹΪ, 2» 13. 

Πηγνύειν, ἤρετε, ὧδ γεδης ἰς ό, 30. 

Πιέξεσθαι, ῬΓΕΤΩΪ ν, 4, 6. ταῖς συμῷο- 
ρωῖς»γ ῬΥΘΠῚΪ Π18}15 ν]ΐ, 2») 20. 

Πιϑανὸς, δὰ οὐδάϊεπμα πὶ ραγϑίας 1Ϊν 
25 το. δὰ [δοϊεπάδπι βάδπὶ ἂρίὰ5 
ὙΠ 4. δ. 

Πίλος, ἀτάραϊα νν, 5, 7. 
Πένειν, ρΡοΐαγα, νἷπο ἱπάιϊροια ἵν, 5. 

7. 8. ἐκ φιαλῶν ν, 3, 3. 
Πίστειν, ᾿ζαάετα, 2η ῥγωίϊο σααϊ ἷ, 4, 

ΖΑ": 
Πιστεύω, τούτοις ἐμμόνοις ἔσεσϑθαι, οτα- 

ἄἀο Ποβ ἴοσγθ ἤγπηοβ 111, 3, 55. Πε 
στευόμενοι, ἡυοταπὶ δάδὶ δἱ᾽αυϊὰ 
ΠΟΙ ΠῚ ΙΓ ἵν, 290 ὃ. πισσευθϑεὶς, 
οὰπὶ Πά65 εἰ εἴδει παῦϊία ν, 23, 17. 

ΤΠ στικὸς λόγος, ΟΥΑΙΙΟ νηὶ ρει αΔάδη- 
αἀϊ παῦδηῃϑ ἱ, ό, το. 

Πίστις, ῬΓΟΤῚΠατη : σίσσεσιν ἐξαπατη- 
ϑένσες, ῬτοΙ, ἢ Π5 ἀδοερτὶ νη], 8, 2. 
Διασώζειν σι ὡς μάλιστα ἐν πίστει, 
{εγνᾶγε 8]}1η]4, δἴδο υὐ βαες ἢα- 
Ὀδδίυγ πα ΧΙ] ἱ, ὅ, 19. 

Πιστὸς, Πάε]15, 4α1] δάστῃ ἀδίατῃ [ετ- 
γναξ ν, 259.23: 4.1: ν, 1 3. ἤδι 
Πάς ἀϊκῆαβ νἱ, 1, 42. ΤΠ σαὸν, οἵ - 
ΤΠ ῳ αυοά πὶ [δοϊς νἱ; ᾿; 46- 
ΠΔΕΙ ΡΙΡΤ5᾽ ΜΠ: τ} 2 7 5 ἸΥΡΣ; Τὺ 
Πσαὰ ἠξίου γενέσϑα’, ἢάες οἱ πττηᾶ- 
τεῖυγ ρο]ανὶς νἱ], 4. 3. πιστὰ δι- 
δόνωα, καὶ λαμβάνειν, ἤάετη αἰἴτο οἱ- 

ἴτοσαε ἀδγα 11], 2, 22. Πιστὰ Θεῶν 
σοιεῖσθιαι, αἰϊ5. τ! 5 Πάεπὶ ἄδΓα, 
7υπτδ ν, 23... 

πλάγια, τὰ, Ἰαῖετα ἈΡΤΏΙΠΪ5 απή δοϊοὶ 
νυ ον ὙΠ Ἰγ1 1Ὁ 

Πλαίσιον, «Ἱα. π. ν» 3, 30. 
Ππλατύνεσθαι, αἰϊαίατὶ, Δι βοατὶ ν, 

5» 34: 
πλατὺς, ἰαία5 ν, 3, 36. 
Πλαστύτης, ΔΙΔΡΙὰἀΟ ΘΟΓΡΟΥΙΙ5 'ν 4» 

ΤΥ 
πλέγμα, τεῖε 1, ό, 28. 
Τλεϑριαῖος» Παῦδης 

ῬΙΘΙΏΤΙ νἱῖ, 5») 11. 
Πλείων καὶ πλείων ὄχλος ἐπέῤῥΞιγ ΟοὨ - 

τηδβηϊ άϊηοπὶ 



ΙΝΌΕΧ ΟἈΖΦΟΙΤΑΤΙΒ. 

ἔπχυς Πού Πα ΠΔ ΔΘ ὈδίαΥ ΥἹἱ, 6. 
39: 

Στλεῖστα πὰ, Ρ] Λα 48Ὲ 1, 4.5 23. 
Πλέον ἔχειν, ,γη. “πλεονεκτεῖν, ροιίοτὶς 

εἰς ΘΟΠ ΠἸΟΠ5 1,2. 18. 5»0 ἢ, 
2. 22. ΟΜΗ͂Σ 6". Υἱῖ» 5» δῖ... ΠΛ ερζοὲ 
σ'λέον, ααϊά πηε )αναῖ ὃ ν, 5, 34. 

Τλεονεκτεῖν, τς] οΥ5. εὔξ σοπα ΟΠ 15 
ἴ, 30 1δ. εἰο. τινος, ΘΧ ΔΙΙσα] 5 ἰπΠ- 
ςοιητηοάϊβ. [ἃ σοπηπγοάα οοϊηρᾶ- 
ΤαΥΘῚ» Ὁ, 21 52: 232..97. ΤΠΛλΡΟνΕκ- 
σεῖν σοῦ ἡλίου, τοῦ «ύχου:, τῶν σό- 

νων, Ρίᾳ5 ϑίξα5, ἵγπιροτίβ. ἰαθοτὶς 
Ρετίειγθ ἱ, 6, 25. Πλεονεκσεῖν σινός 
τινι) ἈἸΙΟῸΪ Ῥιαγο τὰ ἵν, 3» ΣΖῖ- 
σοῖς ἀσκήϊκωσι, ἘΧΘΙΟΙΓΠ5. ἜΧΟΕΙΙετα 
Υἱϊ, 59 79. τιμαῖς καὶ δώροις, Ῥτθ- 
ἔδυ Ἰη ΠΟΠοΙ 5 Εἴ ΡΥ 118 1Ϊγ). 2» 
χοὸς 7. 13 ἢ; 4: 

ἣν "»" 

πλεονέκτημα πολὺ τοῦσο ἡμῖν νομίδω, 
Βοος ποϑ τηΪτο Γπρετοτεβ [α ϊατατα 
ΕΠ Δ. ἐγΟΥ {11...2, Τὸ. 

Πλεονέκτης τῶν πολεμίων, Ὠοΐεῖς. σοπι- 

τηοάοτατῃ ἰητειοερῖου, ααἱ εχ Ὠο- 
πὶ Ἱποοτϊηπιοάϊς ἃ σΟΠΊρδΓΔΓΟ 
Παάει οοπιυτηοάᾶ ἱ, ὅ, 27. 

ΤΠιλεονεξία, τα! τη εχ 4] τευ 5. σΟΠ1- 
ῃτοάϊς (υἃ ρᾶταπάϊ οοπηγηοάδ, κί 
σπλεονεξίαν τινὲς κατηγορεῖν Ν, 5. 10- 
Ατίεβ φυϊθυβ 415. υτἰτατ, αὐ πὶ ρο- 
τοτὶ σομαποπὸ ΄σαᾶτα ἀἸ1ΕῚ ἄς 40 
Το" ΕΓΞΙ, 6).,2 5... 26: γ0. 41. ἔην 
“πλεονεξίᾳ ἄρχειν Υ11ϊ, 5,24. ὨΟΙ. 

ΤΠλευρὸν, σογπα, ἰαἴὰ5 ΔΟΙΕὶ νἱν 3) 34. 
πληγὴ» ᾿ξίαβ ἵν, 2) 22. Πληγὰς λαμ- 

βάνειν, ΨΕΙΌΘΓΑΙΙ 1, 3, 16. Πλη- 
γαί τινος, ψεγθετα, 485 Ὁ αἰ 0 
ἸΏ ΠΡ ταν 11»). 3» 20. 

11λήϑος συνελΑλὸν, οοποῖο ΠΛ] Πα τὰ 11, 
2, 3Ὸν 

ΤΙ»; κίιδα θαι 1» 29) 4.13: ἵΐ,.4., 
17: σι 1λυπέλχδὲ ἵν, 2; Ζθ. ΟΣ 
ΘΈΣΙ: ῬΙΘΘΙΟΙ 1059. 51. 0: ὙΙΙ5 5» 54 

ΠΙΠλησιάζειν μάλλον τῶν ἄκρων, ΡΤΟΡΙῸ5 
δοσδάεγο δά Ἰυρᾷ πιοητ ΠῈ 11], 2» 
ὃ. 

ΤΙλησίον εἶναι, ῬΙΟΡΕ ΔὈΕΗ͂Ἐ 11], 3, 6. 
πλήττειν, ΝΌ]ΠΟΓΆΓΕ ἘΠ Π5 11»). 3» 10. 
Τλινϑίον μικρὸν, «αἴ, 11. νἱϊ, 1, 24. 
πλουτεῖν, αἰνη5 ἃθαηάαγα ΥἹ], 3, 

320. πεπλούσηκας, αἶνε5 65 ἰαξὶα5, 
τῤ1ά,. 

Τλουτίζειν ἑαυτὸν, ἴα ἰοσαρ᾽είατα ν, 1» 
27. 

ποδάγρα, ΡΕαΐοα 1, 6, 28. 
Ἰποδήρης ἀσπὶς, οἰγρεὰ5 δὰ {ἰδ᾽45 αἵ- 

αὔς ρμεγιηρθηθ, φμαϊς 144. β΄. 
380. ψοσαίμν ἀσπὶς ἀμφιβρότης νὶ, 
5.10, Χισῶὼν σ»δ. ν!, 4: 2. 

Ποδίξειν, Ῥεάες. δἰ] ρᾶγε: πεποδισμένοι 
ἵσποε 1ἰϊ,. 3.) 27. 

Ππόϑος, ἀεΠάστιατη 191, 28. 
Ποι, 400. μή σοι, Ὠξ αὺο ν, 1, ΧΥ͂, 

ΙΠοιεῖν, ἴλστα ἴδοστα 1], 3, 24. (περ 
ἡηβηι, ποιῶ εὖ ἀσκεῖσθαι ἕκαστα, 
εἤῖϊοῖο αὐ πΠηραΐα τεξξα οχοτσεδηϊαῦ 
1, 6, τ8. ποιῶ λανθάνειν, Ἰαῦεο ἰᾶ- 
ἴετε ἰ, 6, 40. ποιῶ τινὰ μάλα αἰσχύ- 
γεσόγαι, Ῥαάοτετη τηᾶρηῦτγῃ δἰϊοαὶ 
᾿π]ΐσετα ἵν, 55 48. Οὐμηη ῥαγηοῖρῖο : 
πάντα ἐποίουν πείϑοντες, Τεἄ]0, με 
οὕπηὶ ἢυάῖο, (άἀεθδηϊ ν, 4» 26. 
ἐποίουν ὡς ἂν ἀσφαλέστατα εἰδείην νἱ, 
3,. 18. ποῖ, οἵ δὴ νἱιϊ, 3.10. με 
ἬΟΙ6: ποιεῖν ἁρπαγὴν, ῬτΟάΔΠΑΙ 
Ροϊεβαίεπι σοποράεγα αἰϊς ν]]. 2» 
12. τὰ δίκαια, τεξὶς ἴλοεγα [1,19 
15») 21. γέλωτα ἔκ τινος, «ἱα. 2. 11, 
2, 15. εἰρήνην τινὶ, Ῥᾶσεπι τεοοηοὶ- 
11ατδ αἰϊουϊ 11. 2. 12 τ εν νη, 
5. ϑήραν μεγάλην, ν. ἢ- 11» 45.17. 
κραυγὴν, ΟἸαΠιΑΓΕ 111,1, 4- φυγήν 
φινιφ ἴῃ ἔαρατη σου ρΕ ΕΓ ἴ9 45 22- 
τὰ ἐσπιτήδειά πινι, ῬταΓΕ ἰίοτὶ γΓα5 
αἀ νἱϊᾶτη πεοοῆδτγιαβ ἱν, 29 4: τὰ 

δέοντα, 14. ν..1, 29. Ἰοιεῖν κακὰ 
ποὺς πολεμίους, ἀᾶτῇῃο Δῇίσετα [1], 
25, Τ5.Ὁ νὰ 2 ΗΑ. νι, 1. 7. ξρτωῶς 
σοὺς πολεμίους, 14. 1, 6, χϑ. σι ποὺς 
πολεμίους, ποοετα Ὠοζίσας ἵν, 3, 7. 
Φίλους πλεῖστα ἀγαωϑὰς δτηϊοὶδ μ]ὰ- 
τι ατα  ρῥτοάε πὲ ν, 3», 9. ταὐτά 
σινώ, δοάεπὶ τηοᾶο ἐταξζαγα ἵν 3» 
18. ἔξω βελῶν τὴν τάξιν, ἰυαδτὴ σεη- 
ταταπὶ εχίτα τεϊογατα Ἰάξὶ πη 80- 
ἄμοετγε ἱν, 1, 3. Πεποιημένος σῖτος, 
οἷθας ραταῖαϑ ἵν, 551. πεποιημένα 
παρέχειν, οοπιπηδᾶῖα πὶ Ρᾶτδῖ Π 
Τὰρρεάϊταγα ᾿ἰ, 1, 21. Προιείσαδαι τὰ 
ἐσιπήδεισ, νἱξὶατη ρᾶγαγα, ηποἱρηαῖϑ, 
ῤῖηψεπάο, σοφμόπάο, αἰαριο εἰσ. νἱῖὶ, 
5, 5. Ποιείσθλθαι μέγα τηᾶρηὶ ἴδοϊο 
ο. Ὡς ν, 35. 10. περὶ παντὸς, ΩἹΪ 
ΡΠ 5. ἤξαὰα Ροζίὰ5. ἀθοοτα ααδπι 
1», 4,1. περὶ πολλοῦ, τηλρῃϊ δε 
ἢ, 19 26. διὰ μέσου, τεοϊρετξε ἰπ 
πιδάϊ πὶ νὶν 3», 3. Ποιεῖσθαι παῖδα, 
ΠῸΪ δἀορίατε δίϊατῃ ἱν, 6, 2.. παῖ- 
δας, ᾿ἰθετος Ριοογεᾶγαε ν, 3») 19. 
ΠΠοιεσϑθαί τι ἐμποδὼν, ραῖϊ δὶ ἰπ- 
ἔοστι δἰϊααϊὰ 1πιροάϊπηθπιὶ ἵν), 2, 
46. εὐνούχους, «Ἰά. ". Υἱῖ, 5, ὅδ. 
υσίων, [ἀοτὰ ἴασετεα νὶ, 2, 6. ἰσόμοι- 
ρόν σινα, σἱά. π. ἵν, 6, 12. κοινωνὸν, 
Ρατγιοῖρεπι τάάδγε νὶ, 1, 40. λόγον, 
ἀϊῆεγετα 1, 6, 13. μάχην ἦ. 6. μά- 
χεσϑαι νὶ, 29, 10. νόῤεμον, ἰδρῈ Δ - 
οἶγα ψηἱ, 4» 5. πορείας, {})5. πορεύε- 
σθαι Ν, 2, 31. πολέμους, Ὀ611ὰ ξε- 
τοῖα υἱϊὶ, ὃ, 26. 

Ποιησὴς τῶν πρὸς τοὺς πολεμοίους μηχα- 
νημάώτων, ααἱ ἴᾳο ἱπβοηῃὶο χοὸς 

ΦΥ͂ Δ ὅλ «ἶὐ .» 



ΙΝΘΕΧ ΟΕΖΟΙΤΑΤΊΘ, 

Εἰϊδὶ ατίεβ. ποι ποσεηάὶ 1, 6, 
38. 

ἸΠολεβοεῖν σιν! ὈΕΙ]ὰΠΔ ΒΈΓΕΓΕ Οαπὶ 8]. 
111», 1, το, ΟρΡραρβηδτα, δοουΐατα ἷν 
4. ἘΠ 

Πολεμεία, Μ:. χώρα Μεῖε γῆ, ὨοΒΊΟ ΠῚ 
': ἄντ ν Μἢν 3» 1. 14. 16: οἵδ. 

Πολεμοιστήριον. τὰ πολεμιστήρια, ΔΡΡ8ᾶ- 

ταῖα5. ὈΘΙΠ1Οἱ, ΓΕΒ ΠῚ] ἀΥ15. ὙΠ, 8. 
26. ὥρματα, Οσαττὰ5 ΒΕ]]ϊοὶ νἱ» 1» 
20 Ὑ. Ἐν 417. 

ΠΠολιορκεῖν, ἈΥΏ6 ΠῚ ΟὈΠάεγα 11, 4, 13. 
ΕΧΡΌΡΠΑΓΕ ἷ, 5. 2. πολιορκεῖσααι ν], 
19 1. εἰ Ἰπορῖα σοπηπηδᾶξζαβ ργοτηΐ. 

ΤΠ. ΤΕΙΥΕΞ “δἰ ἡ,.28:} “δ; 44.: ἐν 
σαῖς πόλεσι Υἱϊϊ. 2, 28. Ἰ. 6. ἴῃ ἀε- 
τΠΟ ΓΔ 5. 

Ἰπολιτεία, ἴογτηδ οἰ νίτας5 1, 2, 15. 

Πολιτεύεσδαι ἄλλως “ὡς, Ἀ]1ἃ αυδάδηι 
οἰνιτδιῖ9 ογπηα αὶ ἷ,) 1, 1. 

Τολισικὸς, ΤΕΙΡ. δ ΕγηΔη 55. ροττυ5 
ἧι 2. 14. σολιτικώτατον κτῆμα, ΓΟ5 

ΤΩΔΧΙΤΘ. ΟἾΨ "15, ΟἸν τα. ἀ{|}Π τᾶ 
ἰνῶν ΤΣ: 

᾿ Πολλαπλάσιοι, ΤΩΪΟ ΟΡ] ΓΕΒ ἱ, 5, 9: 

ἼΠΡν τ ενν Ὁ, τος Κε. σητί. ὟΣ 
Ὁ, 30 ὙἹ...3, ἅ12..ὄ ἔχ. ἢ ὙΠ; 2. 
ι8. 

Ἰπολλαχῆς γΛῸΪ 5 τηοαϊϑ 11, 29 14. 
Πολλαχόϑι ἄλλοθι, ἐχ πιρ]τὶς 4}115 

ΤΟ 8 » ΣΕ; 50. 
Πολὺς. οἱ πολλοὶ, νΌΪΡ 5. πη] τὰ ἀο 

ὙΠ], 294. πάντα πολλὰ ἵν, 6, 11. 
Πολὺ πρὶν, τα ]το ῥτϊ αἰ ΠΏ 11], 3, 

όο. πολὺ μᾶλλον ἰἰΐ, 1, 20. πολὺ 
μάλιστα, αὑδΔηῚ ΠπΠιαχίτης. νἱϊϊ, 3» 
25. Πολλὰ, ναΐϊάδ, τῊυ]115 πηοά 5 
ὙΠ, 392) 10 : Ψ|Π, 3,» 47. πολλὰ συν- 
εἴναί τιν!» τα αἰταπὶ εξ σὰ πὶ 8], ἵ, 5» 
14. τὰ πολλὰ, ρΡ᾽ατατηη ας. νἱ]ῖ, 1, 

14: 
Πολυδωρία, τλαἶτ8 ἰαγριεπάϊ σοπίαοία- 

ἀσ᾽ Υ1}19 2; 7. 

Πολύευκτος χουσὸς, ἀυταπλ νοῖϊς. ο- 

ταϊηατη ἰἀῃῖορεγα ὄχροτζατῃ 1, 6, 

45: 
ἸΠολυλόψος, Ἰοηυᾶχ ἷν 4, 3. 
ΠΠολυσραγρονεῖνς οίατα δαΐ [16 ἀρΡΈΓΘ 
αυδι αυοὰ εἰ ἀεπιαηάἀδίαμη δὰζ 
᾿πιρεγαῖα τ. Ψ111, 6, 2. 

Ἰπολυχιειρία, ταὰ το Ποταϊηα πη ο- 
Ῥὰ5 ἀρρτεάϊεηεα πῇ 111,3, 26. 

Ἱτολύχρυσος, ΟΡ ΪΘ ΠΕ π. 5 111, 2.5. 2 5. 
πονεῖν, ἸΔὈΟτατα, ἀ. 6. ρτετηὶ δ ποῆὶ- 

Ὀμὰ5 εἴ ἀὐρετὶ ἰ, 4, 21. ἀεξαι κατὶ ἵν, 
ἘΦ 2, 

ΤΠονηρία, ορῥ. ἀρ: Ἐ Τὴ 1ἷ», 290 24. εἰς σὴν 

πονηρίαν τρέπεσθαι, ἀειοηίοτσπι Βετὶ 

ν]!, 3) 75: 

ἹΤονηρὸς, ἸΙΒΏΔΥΙΙΒ ἴ. 4) 19. τοῖς Φίλοις, 

41 τῆλ] τηοίοίαν ἀθ ἃγηῖοῖβ νἱ}]; 

4» 33. πονηρὰ χρώμασω, ῬΑΪΪοτ, Π0- 
ἸοΓ οτἱβ5 401 ργοάϊε Γὰπηγηα τα δηϊπιΐ 
Ῥᾶνογείῃ ν, 2», 34. 

Πορεύεσσλαι διὼ τῶν ἡδονῶν, νοϊαρίαζε5 
Ρετγίθαυϊ 1], 2) 24. 

Πορεύσιμος, ΡΕΓΝΊῸΒ Υἱΐ, α΄, 106. 
Πορίξειν, Τὰρρεάϊτατο αὐγεγὲ ν}]}, 2. τό. 

Πορίξεσθαι ΠῸΪ δοαφαΐτογα τε ἷ, ὅν; 
εὐ να δ: 

Ἱπόρος, τηδαῖαβ, ἰοῦ ἷ, ὅ, 40: ἰΐ, 4, 
25. Μοάυβ ρδιαπαοτγαπι γεαϊτὰ ΠῈ 
ἴ»όντον τὸ, 

Πορσύνειν ψεγόμηι ῥοδιϊομ7, πορσύνειν 
πωτὰ τοῖς πολ. ἀδγηηᾶ δἤειγε Ποδὶ 
ΟΣ τὰ ἐπὶτ ἤδεια, νιξίατα Ρᾶ- 
ΤΑΥ͂Θ ΙΝ, 2) 47. ὡς τὸ τοῦ ποτ. ἐπορ- 

σύνετο, σατη ἥσνὶι5 πος πιοάο εἢεῖ 
Ραγαῖα5 (οὰ], σα ἐγαη οιιιαάμ)ε νἱΪ, δ. 
17. 

Ἰπορφυςὶς, το] ΡαΓρΡαγεα 1], 4, 6 : ν]]]ν 

3» 3" 
ἸΤόσῃ τις ὁδὸς ἵν. ὍΣ» 10ὲ 

Ποσταῖος, ααοῖο αἷε ν, 3, 28. 
Ππόσαος, αυδηςαϊι5 ἵν, 1, τό. 
Πότε, αυαδηάο ὃ ν, 3, 22. “προΐ αἱ 

Ζη ογγοσαϊϊοπὶς εἰ βρηϊβοα! ααρεῖγα- 
{1ο)1671: τί πότε, ΟΌΤ τ πάετῃ ἷ, 3» 
1; 1ΠΠ.3,).32. δ τι σόσε, ααἱὰ ἰΔη- 
ΠΘ ΙΝ "1. δ» τῆς 25: 11. τὸ τΔιοὦὸἔἜν;, 
2, δι 

Πόσερα, ὈΪΓΌΤΩ ἷ, 35 15; 1, 2») 18. 
Ποτέρως, ἴτΟ ΤΠ060 ἰΪ, 3, 4: 4» 6. 
που, αἱαυδπι ν, 5, 18. Δ!Ι͂φπο ν, 19 

23. εἴ που, ἢ αὐυο ἷ, 3, 3. ἥν που, 
Πουδὶ ἴ,. 2. 13. που τῆς χώρας ἐμ- 
βάλλειν, ΔἸΙσαὈΙ ἀργὰ πὶ ἰηναάδγα νἱν» 
1.2.2. 

Ἰποῦς, ἐπὶ πόδα 11 δυτόθ ποῖς 

Πρᾶγμιω, τεβ 486 ἀσοϊήογαϊ ν, 4» 7. 
δὸς ἡ ἔχειν, φιλο ο]ὰ ΔίῃοΙ 1, 
4:5 5.1: νιν 1, 10, σᾶ ἀκ ἀρ :- 

χειςν ααδηταηη ηεξ ΣΟ. ΠάΌ6Ε ἰ ἰ, 3, 
4. ἔχουσι πρῶγ. φυλάττοντες, [αϊ ἃ- 
βαης. ᾿ῃ οὐἰϊοάἀ!᾽δηΐο: ν]1},..2... 21. 
ΤΠ αρέχειν πρ. Ὡδροία [αοο ἤξγα 11], 
1, 26 : ἵν, 5, 37. Οὐ ἰηγἔη. πρά- 
γμώτα παρέχουσιν οἱ ἵπποι ἐπιμέλε- 

σαι, ΟὟ συτγδπι 11Π15 ᾿πηρεηἀεπάδπι 
περοίϊα εχ πιθεηΐ 640] ἵν, 9 46. 

πραγματεύεσθαι τὴν νύκτα, ποέϊετα 
Οχίραγα ἴῃ 110 πεέροῖίῖο 11, 4, 26. 

Πρφότης διδασκαλίας, «Ἱἱά. ἢ. 11 759 

21: ΟἸΒΙΠΘΠΈΙδ {11 Ἐν ΤΙ 
Πρᾳότερος, τηδηςἀθτοῖ, Ρἰδοίάϊοσ 1, ὅ, 

ἈΠ περ σὸς 
Πρακαικὸς παρὼ σῶν ϑεῶν, αἱ ἃ (15 

Ἰηγρείγαϊ 1, ό, 3. 
Ἰπρανὴς, ἀΘο] 1ν 15, οὐῥ. ὄρθιος 11, 2», 24. 
Πράξεις, γΕ5 δεΙϊ88 1». 3.» 1. 
ΤΙριάσιμος, ΨΘΏΔ]}18 ἵν, 55 42. 
πράττειν ἄριστο, ἰοττα πᾶ αἱ ρτοίροιν 
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τῖπγᾶ ἷ, 6, 3. βέλτιον, ΒΈΥΘΓΕ τεδεϊ 5 
Ϊ, 6, 5. μεγάλα πρ. νἱϊ, 5, 42. τηᾶ- 
δηδ5 ἴῈ5 ΒΈΓΕΓΘ εἰ πηᾶρπᾶπὶ [πη 6 
Τογτα ηδηι Δα Πρ ̓ (ΟἹ. 

ΤΙρῴως φέρειν, ἰδηἰτετ ΠῚ ἵγὰ εἴ σοηνὶ- 
ΟἿἿ5. ἔεγγε Π, 29. 8. ἐᾷν, [Δ0116, βθὰο 
ἀπί πο, ρΆ[Ὶ ἰΪ, 2.» 22.᾿ 

Ἱπρέπειν εἰς πλῆθος, ἴπ ναἶδσαβ οοῦνε- 
ὨΪΓΘ ἴἰν 1), 24. βασιλεῖ, σοηνοδηϊτα 
τερὶ, ἀξοογαηι 68 νι, 5, 37. πρός 
σι, νᾷ]ετα δά ν, 3, 47. 

Ππρεσβείω, ἰεϑΆ[Ο 11, 4.1. 
ἰεσαῖαβ, ΟΥ̓ΑΪΟΥ ἰΐ, 1, 21. 
εἰν, Ἰεραίαπη ΕΠ ν, 1, 2. 

ΙΤρ:σβύτεροι, Δ4Ὁ}11, οὐῥ. παῖδες ἷ, 2, 
ἊΣ 

Ἰπρίασλαι, Ἔπῖετε : οὖκ ἄν πρίαιό γε 

παμπόλλου, ΠΟΏΠΕ τε! πηδγας. ΠΊ8- 
Βηο ὃ νΠΠΠ]Π, 4, 23. σινὰ, 8]1Ο} 5 δΒ6- 
πονοϊθηςαπὶ ΠῸΪ σοποΙ Πα ἵν, 2, 

ἃ. πὸ ποιῆσαι, σρΙ6 ἴασετε, ὑ]ά. 
μὸν, ἃ; ἴο, 

Πρὶν, ΡΥ μᾶ τη, δ. ἡηη. Ἰἰ, 2, 4. 10: 
ΠῚ, 3, 6ο. 6. »ογημηαί, εἰ Ἔ νιν} 

Ἰρέσβυς, 

Πρεσβεύ- 

ΦῸ 
Ἰρὸ τὴ «(ὁ ἐέγῆῥονε: πρὸ ἡμέρας, ἃΠῖ6 

᾿Ιασδῖν 17 8. 14: πρὸ δ Σύ ος ΔηῖῈ 
Τα ΙῺ Ν, 5.39. 2) 1)ε ἰοοο: φρού- 
φίον τὸ “ποὺ τῆς χέρας, οὐ 6 }} πὶ 
δαηῖε τορι οπο πη, 4γη. πρόβολον “σοῦ 

σολέμου 2.4, Τοῖς πρὸ σὼν φυλακῶν, 

δηΐα χοῦ ᾶ9 1, 7) 7... ον Ὁ» 
1 ὙΠ 6": ν; 3» 34: 3) Ρνο Λε: 
ἡμίο, 1Ὰ. 4. ὑπὲρ: πρό τινος βουλεύ- 
ἐσάλοι, σοι τ ου 5. δ᾽ σὰ} ς. σοηῖα- 
1ετε 1 6; 3.2: ΐ“ο' σίνος πράστειν, ἃ- 
ΒΕΓΕ ΡΓῸ Δ[ἴαιο ἵν, 5, 44. πρό τινος 
διωκινδυνεύειν ΨΊΠΪ, 8, 4. 

Προωγγέλλειν, ἀδη ΠΟἰάγΘ ἢ, 3», 34. 
Πιροώγει ὃ χρόνης αὐτὸν, ΡτονεὨϊταν 86- 

ἰαιε ἡ" ἡ... 4. 
ἹΠροαιρεῖσ)αι ἀντὶ ἀρετῆς, νἸΓίαΓΙ ῬΥθ- 
Τα νς 2» 2: 

Προανύστειν, ΕβοΕΓΕ ἵν, 5, 22. 
προβάλλεσθαι πρό τινος. δὰ νἱτὴ δἰ ἴσα- 

7105 ἀνετίθει δηὶ ργθῖθηάεγα (Ὀ] - 
ταῦ! 112. 160. στ» Ἐν 20... ἹΠρ6- 
βεβλημένοι ποὺς ϑωρακοφόρους, τηι- 
ὨΪΠῚ εἰ (δέλι Ἰοτγι δὶς  αἰϊοηίμν 1, 
φιῖ ἴηι ἀοὶθ ἀπὲ (5 ἠαδεριέ σολίοσαίος 
ὙΗ1]Π1ὸς σγαυ!ς αΥ̓ΗΙ ΑΙ ΜΓ Νὶν, 3.) 24. 

Ἡρόβατα ἄλλα ροίξ εηυο5 εἴ θονεϑς 
ΨΙΪν 3» 7: ποῦ. 

ΤΤρύβλημα, τα ΙΓ] ΠΕ ΠῚ νἱ, 1, 51. 
Πρόβολος τοῦ πολέμου, Ὀ6}}1 ρτορυξπαᾶ- 

οὔϊανν,. 2.» 11..2 }. 
Στρογιγνώσκειν, ἀρὰ δηϊπγαῦι {δία- 

τὰπῇ ΠαΌετΓΘ ̓ἰν 42.11.0. Ὁ] ΡΥθΡΟΙ , 
ἀεῖενὶ!, 

ΤΙροδιδόναι, Ῥτοάϊγε, ΠΟ ΟΡΕΠῚ ἔξεγα 
λα. 10. .δοίδαν ἀοίογοιο σἱν 3».27. 

Προδιερευνῶσϑαι, ἀπέδ Ἐχρίοσασα δ, ἀν 

Πρυδότης, ἀείετίοτ, ααϊ ΔἸ τεγα πὶ πὸ 
δά)αναι, αἴ ἀεδεῖ, ορῥ. ἀρήγων «οῖς 
συμμάχοις Νὶ,) 4. 14. 

Τροειστεῖν, ΕαἀΐσεΓγε ἱ, 6, τ: 
2. ΤῸ» 

Προέχιειν σινὸς, ροΓΊΟΥΕ ΠῚ Εἰ 11,1, τό. 
σὼ χεῖρε, τ 5 Ρτθοιεπάεσε ἢ, 3, 
10. τῇ κεφαλῇ, ΟΑρΙΐΕ Βερθηκιετε 
ἵν,.3, 16. 

Προηγεῖσθαι, ᾿τἰπετὶβ ἀσετα εΠδ 115» 1) 
Τ: 

Τροϑυμεῖσθηαι, σαρετα, ἤπάετε ἱ, δ. 9. 
1ΙΟ: 6. 24: Υ, 59 14- ὉΟΏΟ δηΐτη0 
οἴ Ἰφῖο εἶξε, ορῥ. ἀϑϑυροεῖν νὶ, 2», 13- 

Προϑυρία, αἰαοτίία5, αἀϊα γα τασὰ ΓαΓ- 

σἸρΡΙεπαϊ ρτοηγῖε, δἰδογῖεῦ ἤπε τηϑ- 
ἴὰ οἱ οὐπέϊδι! ΟΠ 6 1, δ. 132. 19. 15 
25. 4.1... ΒΟ. ΟΕ , 

ἸΤροσλύμως, ἃἰϊδοτίτετ, ρτοτηῖθ, οσαρίάε, 
Ἰτηρίρτα : μή ἀσκεῖν ἴΐ, 1, 24. διδά- 
σκειν ἴ,.3, 7: λέγειν ΗΠ, 17 14. ἀπ- 
ἀγγέλλειν ἵν, 1, 24. μανϑάνειν, Ἰς; 
4» ὃ. συνϑάνεσθαι ἱ, ῳ 7. ὑπακούειν 
ἰ. ὅ, 19. ἐκπονεῖν 1, 
δ; δ. , 

Τρόϑυρον, αἴτια ΠῚ ΥἹΙ, 5. ΣΣ: 
Προϊέναι, Ρτορτγθαϊ 11, 2, δ: ἢ καὶ ἊΣ ̓» 

4. Ῥέάθπη ριοίεγγο νἱ], 5» 6. πρόει- 
μμι, Ῥτοάϊθο 1, 6.9 [4. προιόντος τοῦ 
χρόνου, [ἘΠΊ ΡΟΓΟ Ῥτοσβάεπις 1 1. 55. Ὡ: 
προϊόνσος σοῦ συμποσίου ΝΠ], .4» 13. 

σπροεὶς σὰς καμήλους σρὸς σοὺς ἵππους. 

ΥΊῖν ας 22. ΘΕΙ͂Ο : 
Τροΐεσαλαι, ΠΘΡΊΊΡΟΓα οΡῥ.- κτήσασθαι 

ἷν, 2, 44. τινι, 8]1|συ]ὰ5 ρΡοίεῖαιὶ 
σοπηγηϊζτεγθ ν, 2; 9. 

Προΐστασϑαι «ἱά. τ. νἱ, 252 13- 

Προκαλεῖσθαίΐ σι σοὺς συνόντας, [ΑΥΩΪ- 

Ἰᾶτθβ Ῥτονόοᾶτα δὰ οεγίαγηθῃ δ] ]- 
αυοὰ 1, 4: 4. ᾿ 

Πρυκαλύσσειν, ἴΘΡΕΤΟ, ΤΠΌΠΙΓΟ Υ, 4} 

ἐπ ἐπ δ. ΡῬτοροῆίαπι ες 11, 3, 2 : 
ΝΠ, 17.132. 14, φωοά ἐν κοινῷ κεῖ- 
σϑῶι 1, 2. δ. 

ΤΤροκινεῖσθαι, ῬΓΟΡΙῺ5 δοσεάξγα ἵν 4» 

τ 24: 

21: 
Προκρίνεσϑαι ογις δεηζεί ῥγο ,Μπηρ οὶ 

“{{2 μοι ὶ {ἰπ 36 8. 
Προλαρμβάνειν" προλαβόντες ἐσιμέλονσαι, 

δῖα οὐτδηΐ ν, 29 2. 
Προμετωσίδιον, ἔτοπίαϊα, πηι ηὶ ΠΕ Π- 

τὰ πὶ {το π 15 νἷ, ἘΟΥΒΕῚΣ 
ΤΠρονοεῖν τινος, αἰτο}) 5 []τὶ Ρτοίρι- 

σαΓα ΥἹΠΡ 1» 1: 2», 2. τὸ παραγ- 
γελλόμενον, Ουτᾶτα, ἃ παῖ αυοὰά 
᾿πηρεγᾶτα Πα οἵ ἵν, 1, ὅδ. 

Τχρόνοια, Ρτονιἀεητί ἱ τι ό, 23. 
Προνομοὴ, Ραθαϊδᾶιίο : ἐζώγειν εἰς σίρον:- 

ΡΥ Σ ΎΘΡΡΑΡ φεψνες αν ἀν πὰς σι ΘΝ 

Α͂, ἢ. καλεῖν ἵ,νὉ 

ΡΨ. - : 

ὡς Σέ σ ἐευσοα, δὺς. ΔΕΙΛΩ ΩΝ ὁπώων: ἊΣ αὐ νοῦ, δά α...5...........«πὲὰϊ χω λνες, μ᾿νὺν ον»... το ὗσῳ τ τω κωΣ 

᾿»». ὁ ΩΝ ἫΝ Ἐπ ψονονΝ "πο ὙγΡ ἐΝΝ 

ὦ νου "τσ υυνδο. ἄν ." συκῶν. «που δ δ μων δ: 
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μκἂς, Ῥαθυϊαίῃτη εἀσοσέτε νἱἷ, 1, 
24. 

Τροορατὰ, αὰ88 ρτεονιἀοτὶ ροῆμητι , 6, 
28. ' 

Προπέμπειν, ἀεάμποετγα 1, 4» 245. Προ- 
πέμπεσθαι, ρΡτϑεγαλϊτίεσο, ρτορτεαὶ 
Ἰαθετε ν, 3. 53. 

Προπεταννύειν ἑαυσόν τινος. ἴε ρτϑῖθη- 

ἄεγα ἰἴοὰϊ, αὐ 15 ἤἥτ τεέξαβ ἵν, 2» 
25. 

προπετῶς ἔχειν, ἴῃ Ῥτοο]νὶ εξ 1, 4, 
4: προπετῶς, ἹποοπΠαάστγαίε ἱ. 3, 8. 

ΙΠροσίνειν, ΡτΟρί Πᾶγα ΥἹ]], 3» 35. 
ΤΠροπομσὸς, αἱ ἀδάοίτ, σΟΠΊ65 111». 19 

Ἐν ΑΓ ΒΕ 
ΤΙροπονεῖν τῶν εὐφροσυνῶν, ἸΔΌΟτΑΠΟ 

ΠῸΪ ρᾶγαγα γθαση οαπάδγαπι ἔτα- 
δεμ πὶ νυ. 12; 

Τροῤῥεῖν, εἀϊσοτΓε 1, 2, 4- 
ΤΙρὸς 1ὴ ομὴ φϑη]. πρὸς τῶν Θεῶν, ῬῈΓ 

ἄεοβ ἱπιπιοῦῖα]εβ ἰϊ, 2. 18. 29 : 1], 
1, 35:3») 311, 5, δ. 35. 2) μη 
“41. «Ἰά. πο. 11, 3, 10. πρὸς σούτοις, 
Ρτδεῖεγεα ἴΪ, 1, 31: Ψ|Π, 1.0. 45. 
πρὸς τῇ ̓ Ασσυρίᾳ, ἴῃ Βαϊ θ5 ΑΠΎτῖβ 
11, 4.17. πρὸς Βαβυλῶνι, ἀρᾷ ΒαὉ. 

ῬΙ, Ἐπ πν πρὸς ἕχυποῖς ἔχειν, [σὰ πὶ 
ὨδΌετα νὶϊ, 5. 20. πρὸς τοῖς πεζοῖς 
γενέσμαι, δὰ Ρεαϊτο5 ]4.ς Ρεῖνε- 
ΠῚ 1, 4) 23. πρὸς τοῖς ὠμοις εὐνοῶν 
Βαπηογὶς ἀρταϊαπ εἴα, ἀε εἰγῥόο νἹ], 
1,33. 3) νη ἀροι, πρὸς ποὺς φί- 
λους, ΘΙξἃ ἈΠΊΙΟΟΒ ἷ, 6, 31. πρὸς 
«οὺς πολεμίους διαγωνίζεσθαι, Οα Πα 

Ποῆε οοπῆϊρετε ἰ, 6, 26. Πρὸς ταῦ- 
σὰ ἐρωτᾶν, ἀξ Ὠἰβ ᾿πτεΙΤΟσᾶγα ἵν, 5» 
28. Πρὸς ταῦτα βουλεύεσθαι, ΡτοΟ 

ξοΙατη ταῖοηθ ἀε] ] ὈΈγασα ἰΐ, 1, 4. 
Πρὸ; τὰ ἱερὰ παρεῖναι, δά 668 τεὶ ἀϊ- 
ΥΩ 5 ἰ|,).3, 34. Αξιον πρὸς εὐεργέ- 
τὴν, ἀἰρηατῃ Ὀεπείαέϊογαε 111, 2, 16. 
πρὸς τὴν ἀξίαν ἑκάστῳ, Ρτοὸ [μὰ συ- 
)αίψφας αϊρηίταῖε εἰ τ εγῖο νὶ]ΐν, 4» 
29. πρὸς πάντα, ΟΥΩΠΪΏΟ 1Π], 3, 20. 
πρὸς σὸ συμπίσπον, αἴ τὲ [ογεαῖ 
ΥἹ], 5. 16. πρὸς οὐδὲν δίκαιον, Ρτεο- 
ἴεγ 75 εἴ φιησατὴ ν|]], 8, 6. 4) 44- 
ψογῤιαίμεν: πρὸς δ ἔτι, φργθοιετθᾶ, 
ΡΟΙΓΟ Υἱϊ, 2, 18. πρὸς δὲ καὶ, 14. νὶ, 
4. 8. πρὸς δὲ, 14. νἱλϊ, 2, 11. προσ- 
ἔα, ἼΔΩ, 1. Ὁ, 22, ἴδ. 

Προσάγειν σοὺς δεομένους βασιλέως, ἀά- 

ἄμποοτε ἐο8 84 τοβεπ) 4] ἐπὶ οοη- 
γεηΐγε νοϊαηῖ 1, 3, ὃ. πρὸς πολεμί- 
ΞῸ 'ἴμ Ποῖῖες ἄυσςετγε Ἐχοτγοϊ[ΠῈ 1, 
6, 43. τὰ ἔξωθεν ἰσχυρότερα, πιᾶ- 
7οτὶ νὶ εἴ ρῇ απιθὰβ. οΟρ 8 ἴοτὶ5. οΡ- 
Ῥυξπᾶτε ν, 3) 14. Προσάγειν, δ Ρ- 

Ροηΐ 7.060 1, 3,9 4. Τροσάγεσῥθαι 
τηᾶηὰ ΡΙΕὨ Πίυστα λἀάμρετς ΥἹΪ; 5» 
39 : ΥἹἱίι!, 4, 26. 

Προσαγορεύειν, ΔΡΡΕΙ]ατγα νἱΐ, 2, 9. 

Προσαγωγὴ, ἀάϊτὰ5 ἀὰ τοβο πὶ, υἱω, πο, 
ὙΠ δ; ΔΕ. 

Προσαιρεῖσιγαι, ΠὈΪ οὐορίδτε, ΕἸ ρετα ἰ» 

5 δ. ἴῃ . .. 

Προσαρμόσσειν, ΔἀΔΡΊίΔΓΘ ΥἹ; 2» 17: ν]]ρ 

ϑύΓὉΣ 
Τροσβάλλειν πρὸς τὰ χωρία, δάοτίτὶ 

ΟὨΠΕ]]ὰ ν, 37 12. 16. 
Προσβοηϑοῦντες, ζορὶϑε ΔΧΙ ΙΓ Ο65 ἢν 

4510. 
ΠΙροσδεῖ ἀνδρῶν ἡμῖν, ποὺϊ5 ορὰβ εἢ 

ΤῊ 5 ῬΓΘΘΙΕΥ 605, 4008 8 Ρᾶ- 
Ταῖοβ δ ὈΘΠΊῺΒ ᾿ἰν, 1). 7. 

Προσδεῖσθαί σιν Ορὰ8. παῦε αὐ Α]1- 

αυἱά δΔἀάαδιυτ 1, 3, 17. 
Προσδέχεσθαι, ἴῃ οαῆτα δατηϊίεγε ἵν, 

9 .2ιθς 
Προσδιαπράτπομαι ν 1, 3.5..7. 

ΥΠροσεϑίζειν σι, αἰπιείαοοτε αἀ ν|]], 1, 
ἘΝ 

Προσελαύνειν, ἔεστὶ ᾿η ποῆεπι, ἀὲ ἐφυΐ- 

Ἰαΐμε 1) 4.5 20. 
Προσεπιστέλλειν, ᾿τροῖεγεα τη ἄἀΓΕ ν9 

Ἂ.2, 
Προσεύχεσϑδαι, νοία ζαίοίρετε 111, 3» 

5.75 
Προσέχιειν σὸν νοῦν τινι» ΟὈΐεγν τα, 00- 

Ιεγε δἰϊφιιθῃ ν, 5. 40. 
Τρόσηβος᾽ ὥρα ποῦ «ρόσηβον γενέσθαι, 

ξοῖδϑ ΡὈΕΓΙΔτΙ ΡγοΟΧὶ πηὰ ἷ, 4, 4. 
Ἱιροσήκειν, ΡᾶΓ, δα τη ΕΠ8 11,1, 20. 

ΤΤροσήκει; ΡΆΓ εῇ, [ξαατῸΓ αἱ νἱῖ, 
5) 84. Οὐ προσήκει ἡμῖν σ΄λησμοονῆς9 

ΠΟΠ σοηνεηϊξ ΠΟΌΪ5 σε ρίευῖ ὨΪΠῚ1Ο 
οἷθο ἵν, 2; 40. προσήκει οὐδενὶ ἀρ- 

χῆς» ἈΠΟ ἄϊβηὰ5 εἰ ἱπῃρετῖο Ὑ]]], 
1.2}. Τροσήκων φιλίᾳ, Ἁτη]Οἰτία 

ςοη]αη δὶ ὙΠ], 7». 23. προσήκοντες, 
Μη. γενεᾷ, ῥτορίπααὶ, οορηδίϊοης 
οΟμ] απ δὶ νἱ], 5. 34- Τὰ σπροσήκον- 
σα, ΟἸΠοΙ ΠῚ, τα αἀδ6 δἰϊσαὶ [ὰηξ 
ἈΡΕΘΕΣ λιν 125. Ὁ ὟΝ 25,22: 

ΠΙροσγεῖν, ΔΟΘΌΓΓΕΟΤΕ ν, 3») 20. 
Τρόσϑϑεν 1) ἐε ἠφηβῥογο, ἃπιῖθᾶ, ΟἿ ΤΠ, 

[ὅἷςπ. πρότερον, ἵν, 559 26. 40: ὅ, ὃ. 
οὐῥ. τότε ᾿, 4,5 25. ορῥ. νῦν νὶϊ!, 8. 
4. τὸ πρόσϑεν, 14. Υ]], ας κ5. οὗ πρό- 
σϑεν πεν, ὨΟῺ Ρτγίὰ8 ΠΔΠῚ νἱ, 4. 
11. σὸν πρόσϑε ν χρόνον, [αροτοτὶ 
ἴετηροζςε ᾿ΐ, 1ν 16. πρόσϑεν ἑσπέρας, 
ἀπε νερεγαπι, Ὑ]1ν. δ, 43. 2) 6 
ἴοοο : ὃ πρόσϑεν, ΔΏΤΕΤΙΟΓ 11, 2, 8. 

Πρόσϑετοι κόμαι, σοτηςβ Δα(ΟἸτΊ οἷς ἱν 

3. 2. 
Τροσμένωι, ἈΡτορ᾽ παυᾶτε, ἀάνεηϊτε 1 Τΐ», 

1», 20. 4ε νείῥενα ἰἰϊ, 2. 25. ἐπί σι- 
νῶ, ὈΕ]]Ὸ ἀρρτεάϊ δίαιτα 11, 412. 
Αἀπηίτεσο, δαϊζατα ραϊεΐδοοτε Υἱῖ, 

Α, 38. 
Προσήσθαι, δὰ ἴς δἀταίτεσς, βδἀϊτατα 
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ὦ ἴα ρεγγηϊείδετε υἱ]ν 1,.47. ἰπάα- 
ΘΟΕ ΠΊΟΥΓΩ Ψ1Π1νρ1»9 41. ΓΠΙη τε, 
Ῥϑῖ!, οἱ, ἡ. νῖϊ, 550 83. οὐδὲν αἰ- 
σχοὸν, ὨΪΠ1Ὶ ἰὰτρα ἴῃ [6 δαπλιτίθγα 
ψι πρια 3: 

Τιροσκλύζειν, ΔΙΙΌΘΓΕ, ασ η1αΥ1 νἱ, 2. 2. 
ἹΙροσκόσος, ἰρεου]αῖοῦ ν, 2, ὅ. 
ἸΠροσκυνεῖν, Δάἀογάγα ἵν, 4, 13: Ψ, 3) 

16: νιν 2.1: 
ΣΙροσλαμβάνειν, ἀδ ΠΟΥῸ ΘΟΙΏΡΔΤΑΓΙΕ ἵν, 

5» 24: 
ἸΠροσμιγνῦνω: πρὸς τὰ ὅρια, ῥτὶυ5 δὰ 

Ἠπέβ ασόδάεγε 11, 4» 21. 
ἸΠροσνοεῖν, αἴἰτεηῖς εχίρεξϊαζα νἱ, 3, 7. 
ἸΠρόσοδος, ἧ, τε !τ5 111, 2, το. πρόσοδοι, 

τεάϊτας ΡΌΌ]ΪΟΙ, νεξιρα]α εἴ ρτοὸ- 
ὙΟΠΕΙΞ Ὑ1Π|,.15».12- 

ἹΠροσορμξν, ἴῃ Ρτοο πὰ ῬΤΟΓΌΕΓξ ἷ, 4» 
Ὅ11:. 

ΣΙρόσορος, ΒηΙΠηὰ5 ν], 19 17. 

προσπίπτειν τινὶ, “ἱά. ποί. 1, 4» 4. ἱκέ- 
σης προσπίπτω, ΤὈΡΡΙΕΧ τορο ἵν» ὁ, 
2). 

Προσποιεῖσθαιγ ΠτηΌΪΑΓΟ ᾿ἴ, 2»). 5. 12: 
ν,.3» 12. ΒΙῸΣ 16 ΤΕΥ 111, 25 Σῶι 

Τροστάται, τ ῖτο5, 4αἱ ἴπ ρτί τη ἃ- 
οἷα ἑὰαπ| σο]]οσαεὶ, ορῥ. οὐραγοὶ, νι. 
οἱ ἔμσροσθμεν ᾿ἰϊ, 3, 41. Προσσάτης 
σοῦ πολέμου, [ΥΊΓΩΘ6. Γαγα πὶ Ρῥτθο- 
Ἰδέ αϑεν}}» 25. 22- 

Ἱπροστωτεύειν τινὸς, ὈΥΘΘΡΕΙ͂Σ 1, 6, 7. 
προστάττειν, ἸΤΩΡΕΓΆΓΕ ἷ, 29 6 : ἴΪ, 2» 

σοῦ ιν 
Τπροσσερνίδιον, φαξϊοταϊς, τηπηϊτηεη- 

ἴὰτη ρεέϊοτγιϑ γἱ, 4» 1. 
Προστιϑέναι ἀνάγκην τινὶ ΟΟρΌΓΕ 11, 4» 

ἐΣ: 
Προστυγχάνειν, Ἰηοϊάοτα ἴῃ ΔἸ υ]ά 

ΨΙ , 2: 
' Προσφαίνεσιλαι, δοσοάογε ἵν, Ἐ5 57. 
Προσφέρειν σιν λόγους σερὶ συνηϑείας, 

ΔΡΡΕΙ]ατα δἰϊασαπὶ 46 οσοπίοααὶπα 
νεησγεᾶ, ρα! ]Π!Ισεγα δά νεηθγετῃ νὶ, 
5 ὩΠΣ Προσφέρεσδλαι πρὸς λόγον, 

ΟΥ̓ΔΙΊΟΠΙ γείροπάετε ἵν, 5, 44. Προσ- 
φέρεσθιχι, Δάνεῃϊ ἵν, 2, 17. ἀεξεστγ, 
ΔΡΡΕΊΙεγα ν, 4.5 6. ἐξ ἐναντίου, εχ 
δαάνειίο ἱσγαετα 1, 4», 8. σῖτον, [α- 
ΤΏΘΓΘ οΟἸθαπὰ ἵν, 29 41. οὕσω σινὶ, 
ἢς ἴᾺὲ βεγεγε Ἔγρᾷ 8] 1 ᾳυ απ νἱϊ]» 1) 
2.1 2, 2. 1 

ΤΠρόσχωρος, ΠΗ 5 'Υ, 5») 35: ν» 39 

25. 
Πρόσω, Ῥτοοὰ] 1 4, 17. 10: ἜΝ 

25. εἴς. πρόσω ποῦ σείχους, Ῥτοσαὶ 
ἃ τησηἱ 5 ν, 4. 49. πρόσω, ἰοηξο 
Εἴ ἃ τηξαϊα δοὶὸ ἀυιθιῖα τὸ πλοῖο ν]], 
1, 6. πρόσω ἐλαύνειν τινὸς, Ρ] υτὶ- 
ΤΣ ΡΥ ΟΊ ἴπ| τὸ ἵν, δ. 20. Τὰ 
πρόσω, ἰοσὰ ΓεαΙηοΙοτὰ Ψνἱ, 3, 5. 
τιροσωτάτω ταχϑέντες μάχεσησι 

Ἰοηριηπτηε αὖ Ὠοδβίατῃ οὶς ρτα  ϊατὰ 
τ αν 

Πρόσωϑεν, 6 Ἰοηρίπηπο 11], 1, 10. 
Πρόσωπον, ναΪτ5), τηοΐα 5. Οτἱϑ νοΐ - 

τΆτΠ15. νἱ, 4.) 20: νἱῖ, 1). 10. 18, ἦ- 
γριώμενον, να]ταΒ (βνῖον Ϊ.. 4. 24. 
δύσϑυμον καὶ ἐξεσσηκὸς, ν]α5. Δ“ 
τὶ ἀοϊοτετα εἴ ρανούδτι ρτϑ {ε ἔα - 
ΓΕΒ Κ, 29 34. Κατὰ πρόσωπον ἧ- 
μεῖν, ἀἀάνετίιϑ ΠῸ5 ἱν9 15 1ὃ. 

Προσιϑέναι ἄϑλώ, Ῥτορόπετα ἄρωα 
ΟΟΓΔΠΊ1Π|5 1, ὅ, 18. 

ΠΙροτιμιᾷν τινος, ΔΙΙΟῸΪ ρτϑοίεγγα ν]}]» Ἂ 
τ 5» 1ἸΘΥ ΤΟΣ 

Προφαίνειν, οεπάεξγα 11, 1», 23: ἵν), 59 
15. Πρηφαίνεσϑαι, ἴῃ σοπίρεξϊαπι 
ἝΩ ΓΕ ὙΠν δ» 50. ΥἹΣ 2, τ τοΐ- 
{ριοῖ, ἀρρᾶτεγε, [6 οἴδηάεγα νὶ; 3; 
ΤΣ 9135 ΜΝ 

Ἰπροφανὴς, οἴάτα5 ἵν, 2» 15. 
Ππροφασίξεσϑθαι ἀσχολίαν, οσοαρδίϊον 

ΠΟΠῚ ὈΓδοίε ΧΕΙ 11, 25 30. 
πρόφασις, συ] 40:6 ΡΓΘοΙΟΧ ΓΤ, ΡΥ ΘῈ - 
ΤΕΣ ΘΙ 1» 1Σ 25: 2,15: {0 1.37: 
γι ἘΣ 852: πρόφασιν κατασκευάζειν, 
οαυΐδτη ργεθίεχεγα 1ἴ, 4» 17: 

Τροφοβεῖσιλαι, τηδίυετζε ἱ. 69, 24. 
Τροφυλακαὶ, ΡΤ ΠΊ88 Ἐἐχου δίς, ἄεν ἅπ- 
Με Ροβομ 1,2. 26 τυ!» Ὁ. Ὁ. 

Πρόχειρον ἔχειν τι» δΔἃ ΤηΔ ΠΤ ΠΆΌεΓς, 
ὨάΡετα ρατγαΐα τη δά αἱαπα ὙΠ Ἐ», 

Προχοῖς ΝΠ], 8.) 10. οἵ πρόχους 2 52.5.:7-.ς 

ἈΓΟΘᾺ5, Ραϊτας. 
Προχωρεῖν, υἱά. γ. 1,3» 17. Προχῶώ- 

φεῖ σοτηπιοάσπι εἴ 1, 2 2,4: ΜΠ 2» 
6. ὁπόσα σοι προχωρεῖ, αὐδηταπῃ 
Ροίῇς Τφοτητηοάς, ᾳαδπίατῃ εγαηί 
ἐλου]ϊαϊεβ τὰ 88 1119. 2.9 29. 

Τρώην, ΠΗΡΕΓῚ,, Σ, 2. 

Πρωΐ, ἀξ ποέϊε, πιᾶηε ἷ, 4. 17. Τρωΐ- 

αἴτατα, [γα πηο τηᾶπ6 ν}}], ὃ, 9. 
Πρωσεύειν, ΡΓΓΠΊὰ5 ΟὈτίπετα ΝΕ; ρυθῖ: 

ὙΠ, 2). 26» φιλίᾳ σαρά σινι,), σταῖια 

νάϊεγε δραά 4]. ἐὀϊά. 8. 28. 
Πρῶτον, ἃηϊε οπγηϊᾶ, ΤΑΑΧΊΤΩΒ ἱν, 1, 

2: 2) Ὑ8: νὴ, πρῶτον, 
ΡΤ ΠΊα τη», ΔὉ ἰπίτῖο, τὶ πὰ νἱςα 1» 
ἜΣ: ἘΠ Ὡς 109. Πρῶτον, Ροιῖα5 

ὙΠ, ι; 32. Πρῶτον εἶναι σαρά σιν!» 

Ρτπταπὶ ἰοσατα ἃρυὰ 8]. τἜῆξσέ 
Ὑ71..7. 16. 

Πρωφοσσάται; αὶ Ρυπιὶ ἤαπὶ ἴῃ δοῖς 

ΝΠ, 3,57: Υἱ» 3, δ΄. 71 ὟἹῖ,) 1, 
15. 

Πταίειν, τεῦς δἀνειῆς οοηῆιξϊιδτὶ, 

οΡῥ. εὐτυχεῖν 11,1) 26. 
Πτερὸν, ἴδ 11» 3, 14. 
γμύκ νοΪ οὐ 5 ἰ, 4» ττ. ἄνθρωπος 
ΣΡ Τα πτηνὰ ἄνθ5 1, ὅ, 

ἢ 

πυρὰ ΨΥ ΨΥ 
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απσήσσειν, ΠΟΙ εΓηΔτὶ 111) 1, 26: 3, 
18. ἣ 

Πυργοῦν ὀχυρὰ, οαἴε}14 τατηϊ 5. 1π|- 
Ροῆεϊβ ἐχῆτγασετε νἱ, 1, 20. 

Πυρσολεῖν, ᾿5πῈ5 Δοσθη δια 111, 3» 25. 
πω" οὐδὲν πώ, ὨΪΠ11] ἀμπὶ 1Ϊ, 1, 5. Οὐ 

στώποσε, ὨᾺ ΠΌΔΙ; ἐδ ῥγεδίεγ το Υἱὶρ 

4 2. 
Πῶς ῥγο ὅπως ἷ, ὅ, 43. Πω:, οαἴα 

ααοάαστῃ 1, 4» 8. μόλις πῶς, ΥἹΧ 86- 
ξτε, ἱατητμα οὐ αἰ οα]αῖε 1ῤ14. 
σὼς μᾶλλον, ΑἸ Πα ἴατη τηδΡῚ5 1ἴν 
1, 25. ὧδέ πως, Ὦὰππο ἔεγα ἴῃ πηο- 
ἀυτὰ 11, 3, 7. ἄλλως πῶς, «αἰϊο 
ᾳιοάδπι τηοάο ν, 3, 9. 

Ῥ, 

ἹΡαβδωτὰ ἱμάτσια, «ἴά, ποί. νἱϊ!, 2, τό. 
Ῥάδια ἰδεῖν, αε8 ἕλοις ροῆαηϊ σεγηὶ 

ἱΙ, 4. 35. 
Ῥαδιουργεῖν, ἔλοι!α εἴ το ΠτΕῚ σίνεγα 

ἤπε συτῖϑ εἴ ΙΔ οτῖθ.5, Οὔ ἔα σα πὶ [Δ- 
Ῥοτὶϑβ οἕ οἷο ἴαο ἀεεῖε, Ηϊηοὶ, 6. 8. 
ΟΡ. προνοεῖν σε καὶ φιλοπονεῖν : βη. 
ὑφίεσθαι, καὶ κακίω εἶναι πρὸς ποὺς ᾿ 
«“Τολεμροίους Ἰ, 1, 25. εἴ ΠΝ 4» 5. 

οῤῥ. φρονιμώτατα ἀγωνίζεσθαι, αἰχπε 
ἀγαϑὰ ἔ ἔργα. 

Ῥαδιουργία, ἱσηανία εἰ {ἐρη 165, ἢπ- 
ἀἸαπι νιῖϑε ἔα 1115 πιο Πα 6, εἴ ἕαρα 
ἸΔὈοτὶσ ἤγεενα ἀἰδῷ ΝΠ ΡΣ Δ: 78- 
,ϑεά 1, 6, 34. εἰὲ ἴδοι! τὰ5. ἕαοϊεηαὶ 
οτῖα εχ ἀἰοἰ ρ]Ἰηδ. 

᾿Ῥαΐξειν, οΟἸἴτα εταϊ ΥἹΪ, 5; 68. 
ἱΡηϑεὶς ἀϊξῖαϑ, ἐδ ογαήίοηε 11ϊ, 3, 55. 
“Ῥῆμω, ἀϊξεάζα; {εητεηζία ν]}], 4» 16. 
ἱΡήτρα, ἰηθβιταΐα πη, οἰζατα, ᾿εχ πῃ 
(ρὲ 1. δ. 7.. 

Ῥύνη, Ἰπιᾶ, ᾿πιγαπηδηΐατη δὰ παβδαπὶ 
Ρο πάλη δουεηάδγηαθθ νἱ, 2» 

33: 
Ῥ,πτεῖν ἑαυτὸν, ἴεΕ ἴῃ Ρτοθοὶρ τα τα ἃ- 

δ γε Πρ, Ἐν ΖΩς 
ἵῬοσἢ μικρὰ τινός ἔσσι, ῬΆΓΌΠῚ Τη0- 

τηεητῖὶ εἰ ἴῃ ]Ια 0 ἱν, 29 14. 
Ῥυϑμίζειν, σοηοίπης σοπηροηεῖα ν]]], 

8. 219. 
ἹῬυϑιμὸς, ἐν ῥυθμῷ ὀρχεῖσθαι, δὰ πὰ- 

τηθγατῃ ἰαϊτατε 1, 3, το. (, Χεμ. 
δα. ἰϊ, 8. 

“Ῥύμη τῶν ἵππων, εαποταπὶ ἰπηρεῖαβ 
ΨΙΣ ἹΟΎΤΙΣ 

Ῥώμη, υἱἷβ τα Πτατη 111, 3», 59. τῆς Ψυ- 
χῆ:» νἱβ εἴ τοῦ Γ δηΐπιϊ!, ἰοττ 0 
ἷν, 29) 14. 45}. δύναμις, σορίβ5 ν, 5; 

33. 

ἜΣ 

Σάγαρις, ἰδουτὶς ἷ, 2) 9: ᾿ἱ», 1,9. 16: 

ἰνΣ» 2Σ 
Σαλεύειν σχολῇ ἰ], 4, 6. ποῖ. 
Σάραπις, υἱά, ποΐ. ΝἸΔΔ,.3.,.13. 
Σωτράπης, ϑαϊταρᾶ, ΡΓδ ας ΡιΟν  ηοῖϑὲ 

Ῥεγῆος νἱ]», 4», 2: Μ]]], ΤΡ ΎΤΟΣ ὃς 
7. εὐέᾳοῚ ὉΌΙ γημη5 75 ἀε(ογιδείμτγς 

Σάφα οἵδα ἵν, 5, 21. 
Σαφηνίξειν, ἀδοίαταγα, σοηίρ᾽ σα πὶ ἔδ- 

ΟΕΓΘ Ὑ}1Π1. 459 4. τὴν βασιλείαν, ταπηϊ 
Τασοεβοτγεπι ἀβοϊαγαγα ν}}], 7, 9. 

Σαφὴς, ΟΕΥ15 1ἷ, 1. 5. 
Σαφῶς λέγε, ἀἴο ἀρετγίε 1], 1, 12. εἰς- 

δέναι, εἐχρ]ογαίαη. Ὠδθετε, σετίο 
Τοἶγε 1, 6, 19. ἀπολωλέναι, ἥηξ ἀμ- 
ὉΙο, ρ΄δης ρϑγ {δ 111, 29 15. 

Σαώτερα ἦν πάντα Υἱ, 3. 4. 
Σεμνὸς, δαραῖα8, νεηογα πη ἀὰ8 Υἱ]Ϊ», 5» 

37. σεμινὸν περιτιϑέναι σινὶ, ΟΓΠΆΙΕ 
ἉΠΑ ΔΕ ΠῚ ΤῈ ἵν, 5, 54. Σεμνῶς κεκο- 
σρμημένος, ΤρΙΕηἀΠ] 46 οτμδίι5. νἱ», 1. 
6. η. ὡς εὐκοσμότατα καὶ λαμπρό- 

ΤαΤῶ Σ ο΄. 11)γ4..1. σεμκνως σροέσζώ- 

ναι τινὸς, ῬΓΘΟΘΙ͂Β ΔΙΙσ αἱ σατὰ ἀ!ΡῊ]- 
[αῖ6 τποια πα ρτανιταῖα Ψ1Π, 1) 

43. 
Σεμνότης, Τρ]εηοΥ, δηιρ] 0, εἶδ 
2οηρα νἱὶλὶ, 3. 1. 

Σημαίνειν, ἤσπατη ἄατα νἱ, 2, 40. 1η1- 
ῬΕΙΆΓΘ 1, 29. 8: 4, 18. πρός σινῶν 
8]|1σὰ] Πρηϊβοαγε τὶ, 2, 39. τῷ κέ- 
ρώστι, σοτηι, (ρα Ὀπσοοίη8, Πρηαηλ 
ἀαἴα ν».3. 44- 52: 

Σημεῖον, ρΡοτῃἔατη, ἤρηατῃ 4ὰ0 εκ 58 
Γαϊταταπὶ Πρηϊβοδῖ 1, 6, 1 : 11», 4» 
19. ᾿ἰπῆρῃβ, ὧδ αϊαάεογμαίε ΥἹλ, 3; 
13. ἤξηυτπα ἴῃ ΓΘ πἴου 5 ἀποῦτη ν}1]}, 
ΒΥΤΤ: "Ἔξω στῶν σημείων, εχίτα ἀ6- 

Πρηδῖα Γραιία, ἐδ ρονηρα νἱ]], ὁ’ 10- 
Σιγᾷν, τάρετα, ΠΟ οἰατηδτγε 1, ὅ, 40. 
Σ γῆν Δ 0116 1» 4» 13. 

Σιμὸς, ἤτηο παίΐο, ρῥγεῆ5 παι θ5 ν]1], 
ἡ, Ζ 1: 

Σιμότης, ἴοτηηα παῇ ΠῚ] ἐῤ14. 
Σίνεσθαι σὴν χώρων, ἀατπιπαπιὶ ᾿ηΐοστῷ 

ΤΕΡΊ ΘΠ 111: 25, 10: 5 δ. Ζ]ς 
Σισεῖσϑαι, οἰἴθα τ ἰὑτλοτα ἷ, 2, 8. σίας 

φοίφ, Οἱ Ὀ1]5 ψείοὶ ν11]}, 2. 23- 
Σῖτος, ῬΔΏΪΒ ἴ, 2, 8. 11. ΟἸΒ5 οὐῥὸο 

οἴνῳ Υἱ, 2) 26. τα πιεηῖαπὶ Υἱ» 2» 
ΡΝ 

Σῆτον, οἷθ5, οὐῥ. ποτῷ Ἰν, 2, 34. 37: 
πὸ, δ 1 

Σιτοποιεῖν φινι, νἱδξιυτη Ῥᾶγατα δΊοὰὶ 
ἵν, 4, 7. Σιποποιεῖσαλαι, ΟἸΌ πὶ 1“ 
Ταετδ, νἱά. ποῖ. 1, 6, 36. οἰθαπὶ 
ΠῸΙΪ ρᾶγαγε Υἱ, 2,31. 

Σιπτοποιϊ κὸν ὄργανον, ἰπ Πτατηεπίατα δά 
Ρᾶπδηλ σοῃβοϊεηάππ), Ψ. ς, τηοΐῷ 
ΤηΔη ΔΓΙα νἱ» 2. 31. 

Σ,τοποιὸς, 4ἱ ΡᾶηεΠὶ ρᾶῖδῖ, οὐῥ. ὀψ9- 
στομὸς 111) 4).3 1 8) 20. 
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Σιωσῶν, οἱά, η. νν 1) 26. [γῃοηγτλαπα 
σιγῶν Ν, 5.5, 20. 

Σιωσπῇ πορεύεσθαι, Πη6΄ τασηαΐτα, οἷα- 
τῇοτο, εἴ σοηΐ υϊατι οι 5 ἰτετ [Δ- 
ὈΕΙΟ; 25.442. 

Σκχάστειν, ἔοάετε ἀρτΓατ Ψ}}ν».3») 38. 
Σκαρδαμύστειν, ςοπηΐνετε ἱ, 4, 28. 
Σκέπτεσθπαι, τεραΐατα, σου Πάδτατγα ἱνν, 

5, 29. τινὰ, ἱπίρΙσεγα δἰ 46, αἵ 
νάεα8 ααϊά ἀεῆει εἰ, αὐ οατάτη ρσε- 
Τὰβ ἵν, 5» 50- 

Σκευαγωγοὶ, αἱ ἱτηρεἀϊτησηία Δεὰπΐ 
ΨΠΠΠ, 5, 4. 

Σ κευάζειν, ρᾶτατε, ῥγο ἕψειν ΕἰἸχᾶγα υἱ; 
δ ς 

Σ κευοφορεῖν, ᾿ἰχατὴ οΔ]οπειαὰς εξ 
1101... 

Σ κευοφόροι, σαΐοπαβ ἰαγοϊ ΠΑΤΪ 111,1, 
2 Δ ν ψ..25. οι 2 Ὅν ύ..85- 
ϑεά σκευοφόρα μη: ἸαταΘητα [ΓΟ 5 
Ῥοτίδητα, μ γι, ἐμὶν, 45) 45: 
Υ15.2.» 2: 

Σκηνὴ, τὰ ΕΓΏΔΟΪ ΠῚ ᾿ἰ,) 1. 25. νἱ- 
ες ὅϊαβ ἴῃ τἀὈεγπηᾶσυΐο ρᾶταῖαϑ ἵν, 2. 

24. εἰς σὴν σκηνὴν καλεῖν, Δα οοηνὶ- 
ναὶ νοσᾶγα ἰΐ», 3» 22. ἡ σκηνὴ «τέ- 
λὸς ἔχει Ἰῤϊά : ἡ σκηνὴ λήγει ΥἹῖϊ, 4. 
27... εὐ ἡ ταῖς διαλιύεσμ 1,, 2...) ὧς 
σοην ναὶ αἸηλ ττὰγ. Σκηνὴ 15 
σαγβέηίο φωϊά ΛΊ, “ἱά. γι. ᾿νρΑ . 
τὴν σκηνὴν εἰς κοίτην διέλυον Ἰ 1 1.2.) ἴω 

ηοΐ, 

Σ κηνοῦν, ἵπ δοάετῃη εὔδξ ταὈεγήδοῦΐ]ο, 
σοπταδετηδίεηχ εΠπὶ ἵν, 2, 11- οο- 

ΠΔΤΘ 1Π τε Πίογίο νἱ, 1), 49. ἀενετσῖὶ, 
ὨδὈιϊτάῖατη (6 σοηΐεγγα ἴῃ ΨΠΠ], 3» 
34. ἰδηἴοπα ὨᾶΌΘΓΕ Ν]]], 5» 3. 

Σκησπτοῦχιοι, ἰσαρτραγὶ, ΘᾺ ΠΌΟΘὮΪ ΥἹ]» 
3.» 165 ὙΠ|0 πρὶ διε, 3. ὙΡ, 

Σ κιρίπης, υἱάᾶ. ἢ. ἵν,,.2., 1. 
Σκοπώρχης, 41] ρῥτορεῆ Γρεου!αϊοιι5 

Υἰ. 3», ὃ. 
Σκοσεῖν, Οἰγοατηρίσαγα, ρτονι ἄσσον 
ΟΥΑΙ ΘΟ Εν ν...2...31 

Σ κοσὴ,. ἴρεοι]α, ἰοσυς ἐχοεϊποῦ υπάς 
Ρτοίρι οι ροῦηι, ἡ Ποίπ!5 ἀρρτορίη- 
Πύ6Γ ϊν 2. 11, Ψι58ς 12:.12. 

Σκοπὸς, ἴΠΟΡ5 1, 6,29. Σκοποὶ, ἴρε- 
Οὐ]αίοτγεβ, ἴη ΤΙρεοα 5 αὶ [πὶ εἰ 
αἰγουπηρεξϊαηϊ ααἱά τεγὰπὰὶ ρβετῖᾶ- 
ἐὐγ.1,ν6.. ἀϊθυς, 111,.2..1- 1. 1,. 26: 

Σκοταῖος, αὉ τεπεῦτας ποέϊιὶς νὶϊ, 19 
45. 14. φά. σκότους γενομένου ἸΨ, 2 

“χ26.. 
Σκότος" ὑπὸ σκότου τὸν φ,ϑόνον κατέχειν, 

ἀϊθητηυϊατγε ἰμντάϊα πὶ ἷν, 6, 4. οἱ ἐν 
σκότῳ ὄντες, Παογαπι νὰ ἴῃ ΟὈΐοα- 
τὸ Ἰαῖδι 1ἰ,.1, 25. οὐκ ἐν σκότῳ ὑμᾶς 
οἱ Θεοὶ ἀποκρύπτοντοι, ΛΟ ἴῃ ΟὉ- 
ἴοσατο νος εἶδ αἱ Ππηῖ ν]], 7) 
23. ἐν σκότει, Ὠοξϊε 1, 6, 40. 

Σκυϑρωσάζειν, {Ἐπὶ ναἷτα ρύῷ (δ 
ἔδεγγε, ττθτῃ νἱ ἀοτγὶ νὶ, 2, 21. 

Σκυϑοωσπὸς, αοἱ δηϊτηΐ φορτ τἀ! ηεπὶ 
Ῥγοάϊε ναἱτιι, {τ ]5 1, 4; 14. 

Σκύλαξ, σαἴυ]ας ἰ, .3» 15. 

Σκυλακῶδες (οἱ. ἦδος, τῇοϑ Ἐπ: 
τατῃ, ηραάξητία 1, 4, 4. 

Σπυτοτόβοι; οί 1». 2; 3- 

Σκῶρρια, Ἰοσὺβ 1ϊ, συ ϑονν 
Σκώστειν, Ἰοσδτγὶ ἱ, 3, ὃ. το. σινὶ, Ἰοσο 

Ρεϊεῖδ αἰϊαιιθηι ἱ,. 6,1 πὸ 52.158: 
Σρθδρα; σὸ, αἰνευϑ, ΔΡΊ ΔΙ ΠῚ ΚΝ) 1) 23. 

Σ μεινύη, ἰϊξο ν], 2 29.3.4 δ᾽ 
Σόλοικος τῷ τρόπῳ, Ὠογῆο τυβὶοϊίαῖε 

ΤΩΟΤῸ ΓΤ Ῥγεβαϊταϑ, Ρᾶγατα εἰερϑητῖὶ- 
Ὀὼ5 τότ ας ψΠ], 3» 21. 

Σοφιστὴς, [ἀρίςη5, αἱ] ῥτοβίεϊατ [5 
Ρἰεη πὶ 111,1», 14. 

Συφὸς, ργυαάδηβ, τεγατῃ δοϊσηἀαταπι 
ἐαριοηθάτατηνο Ῥεπτυβ 1 χῖετς 

Σ “πῶν' ἐσστασμμένος ἀκινάκην, [ιεϊξῖο ἃς]- 

Ὥθρα, ΜΙ  Π, 20. 
Σ σπανίζειν απινὸς, ρεηυτα ΓΕΙ Ἰαθοτατα 

1... 2.0 τῷ : Μίλ, εθ» Θ.Σ 
Σπάνιο; ἰδεῖν, αἱ τὰτο ἴῃ Ρυ δ] σα πὶ 

Ρτοάϊε νὶϊ, 5, 46. 
Σπένδειν (01. οἶνον, ᾿ἰΌτατα ν᾽ πὰ πὶ νἱΐ» 

ἼΔΙΝ 
Σπονδὼς ποίεισθαι, Ἰἰθαγα 1], 3». 40 : 

ἵν, 1,6: νὶ, 4, 1. Σπονδαὶ πρίται, 
«αἹά, ποῖ. 1, 13» .ρ 

Σπουδάξειν πρός τινα, ἅδετε σὰπῃ 8}1- 
ᾳὰο ἷἱ, 3, 11. σπουδάζει, φαγεῖν, ἀτ-- 
δεῖ πος, αὐ Βαζ ᾿πἰτ πὶ ἜΡΪῚ 2 1. 
αὐυϑδά εν τι, ἌΡ ΕΓ δ᾽ααϊά, οσου- 
Ραϊαπὶ εξ τὰ νὶ, 1», 48. περί τι 14. 
δ. 530. Τὰ μάλα ἐσπουδασμένα σῖτα 
καὶ ποτὰ, οἷ 8 Ροταίαας ἐχαυϊῃ- 
τι5, Ττυα!]οἵα ραταῖαβ ἷν, 2. 38. 

Σ σπουδαῖος, ΝἱΓ δτανὶβ εἴ ργυοῦα5, οῤῥ-. 
φαῦλος ἰϊ, 2, 24. αἱ αἰϊεηὰβ εἴ ἃ 
τα οἰ 1015. 11..2, δ. Σπουδαῖα, [ε- 
τὰ, οῤῥ. γελοῖα Ἰοσοία 11,371. σπου- 
δαιότερόν τι πράττειν, στανὶὰβ. ἃ] ϊ- 
414, υοά πηᾶρ5 εἰἶει πεοεατγι- 
ὉΠῚ; ΔΒΘΓΕ 11,.7.. 2Ω- 

Ἑαρυδό τως οοτηροῆϊζεα, οαπὶ βτανὶταῖς 
΄υδάαπ), ΠΟῚ ῬΌΘΓΙ ΠΟΥ 1ν».3» 9. 

Σ σπουδὴ, ει] ηἀτιο 11, 4», 6 : ἵν, 3ν»13- 
πολλῇ σπουδῇ, τηᾶρηο {ππάϊο ἱν, 2, 
38. σπουδή λέγειν, (οτῖο ἀΐοεγα, ορῥ.- 
σρίξμνι ἸΟΘΑΥ Ὑἱ}. 3. 47. σπου- 
δή παίζειν, μοί γοοᾶτ!, 100 15 ἰῃ.- 
τ6τ [6 φεγίαγα νἱ,. 1... δὲ 

Στάδιος, Παάϊα πη, πιρη να 125 ῤα- 
ὑβμμι, οἱ αάεο ῥαγς οξίανα παγὶς 
Ὑ1».3». 190: γιῖ» 15 5: ΨΠι;,.3.. 25. 

Στεγάξειν, ἱά, ποί. Ψὶϊ, 1) 33. 
Στέγαι, ἰεξὶᾶ νἱ, 1,14. 

Στέργεσθαι ὑσὲ σῶν φίλων, ἀἰ!Πρὶ 1, ό, 
24. 
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Σ τερεοῦσϑαν, ΠῸΪ ἤσγπγαπι τουυαδαπι- 
αὰ6 τεάάδτα νη], 8. 8. 

Στέρεσθαί τινος, Ἰαξταταιη ἔδσειε ν, 1, 
ἐπι 

Στέρνα, τὰ, ρεξιυβ ἱ, 2; 13: 1Ϊγ 1) 9. 
ΤῸ ΤΎΠΡ , ἘΠῚ 

Στήλη, ΟἸρρυ5, ΘΟ] ατηπᾶ νἱϊ, 3, 16. 
Στιβὰς, Ἀτατηεπίατη, τοσ5 ἐσ Πειθὶς 

ἐτοηαϊθαίαας Ὠυπγϊ σοηροίϊας, Ὑἱά. 
"οΐ, 7) 2716. 

Στίφος, σὸ, Β]ΟΌ 5, ἀσπλεη ἷ, 4, 19. 
21 ὙΠ; 1. 710. 

Σ στοιχεῖν, ἸΟΏΡῸ ἀρτη6 ργοσεάετγε νὶ, 
3» 34. 

Σ τοῖχοι, ίετ!ες. εἰ οτάϊμες τη] ὰτὰ 
Ὑ11|;.3. Ὁ. 

Στολὴ, ἴο]α, ἀπγϊξεαϑ ΟΠ οΙΟΥ ἱ, 3, 3: 
4,26  1ἰ.ι 4.1. εα 1Π|, 3; 42. ο 
ἀΥτηδίαγα, ΟΥ̓ΠΑ[5 τ 8115, Ποῖ. 

Στολιδωςτὸς χισὼν, υἱά, π. νῖ, 4, 2. 
Στόλος, Εχογοίί5, ἀρ ΠΊΘΠ 111» 1) 10: 

δ ἢ, Ἐν ΣΖ: 
Στόμα, δά ϊτι5 ἴΐ, 459 4. νἱά, π΄ 1], 4, 

ΧῈ: 
Στοχάξεσθαι ἀνθρώπων, {61], κατὰ, Ἠο- 

τη η65 ἰξῖὰ ρείεγε 1, 6, 29. τῶν κρι- 
τῶν, σαρίατε ᾿ἀΐοεβ, ἀρὰ 4πο5 ἴα- 
οἴϊε ἀρὰς σδαίατῃ Υἱ], 2, 27. 

Στρασπεία, ΕΧραά το : ἐν στραπείᾳ εἶναι, 
νἱἹά. πιΝ, 2.10. 

Σ-τρατεύειν, τα! Ἰτατα πὶ δοῖγε νἱΐ, 4, 9. 
ἐπί σινά, ὈΦΙΠ ἢ ΡΈΓΕΓΕ σα ΠῚ ἃ]. ν. 
2, 24. Στρατεύεσιγαι, ΤᾺ] ΑΓΕ 1, 2, 
12: ΤᾺ τ» 3. 12. ΠΕ] ΠΠ  ἱΠΙΈΤΓΕ 
1, 4512. Ἔχϑγοιταπιὶ (Θααὶ νἱ, 2. 36. 
σύν σινι, Ὀ6}]}1 Τοοϊα πὶ εὔξ δ] σαὶ ν, 

45 37: 
Σεράτσευμα ἱ, 6, τό : ἵν, 5, 46. εἴτε. 

ἱπισιπκὸν, ΕΠ] αΪ 45 |Πϊ4 3. 26. 
Στρατεύσιμωα ἔτη, ϑεῖᾶ5 τη {188 Ἷ, 2, 4. 
Στρωτηγεῖν, ἱτηρογάΐοτίο ἔμ ηρὶ πλὰ- 

ΠΕΙΟν, ἢν ἢ: 
Σ-ρατηγία, τη 5 ἱπηρεγαίουί α πὶ ἷ, 

6, 12. (υτηπηὰπ Ὁ6]]1 ἱπηρετίατ 
νί!.. 2. 25: 

Σπρατηγικὸς, ἀτίϊς ᾿ΠΊΡΘΙ-ἰοτῖϑθ ροτί- 
(5 ὙΠ], 4. 7. στρωατηγικὰ ἔργα, οἵ- 
ΠΟΙᾺ ΠῚ ΠΓ ΡΕΥΔΙΟΓΙΒ 9 6, 12. 

Σ τρατιὰ, ΕΧΕΓΟΙτᾺΒ 1, 4, 17. εἴς. 

Στρωτοπεδεύεσνγαι, οαῆτα Παῦετα, “α 

ταδίδτὶ ἢ" δ᾽ 7 ΤΠ 1, 26: Υ,- 4» 
40 : ΡΜΠΠ, 5, 2. 

Στρατοπέδευσ:ς, 
Δ" - 

Στρατόπεδον, οαἴἶτα [1], 3, 27: ἵν. 1, 
8. Ἰοσὰ αἱ οαῆγα Ἰοσδηίατγ 1, ὅ, 
τό, ΘΣΟΓΟΙΕΙΝ ᾿5 ΘΑ ΓΙΒ 1110 2, 2: 
ἵν, 25. 22. ἀρίπσπ νυ, 3, 56. 

Σ τρατὸς, ἈΡΤΊΘη ἴϊ, 4ν 28. τηαϊ το 
σΔΙΟΠ ΠῚ, ᾿ΙΧΑΤΌΓΩ, ΔΡαΙΟΠ τ), 8ἃ- 
Ἰϊογταπιαὰς δὰ ἱτπηροαϊπιεηία ρετίῖ- 

οαἤτογα πη πιείδίο 

Ε 

ὩΘΠΓ ΠῚ ΝἹ, 3, 29. 
Στρεπτὸς, ἰΟΤΑᾺ65 1», 3», 22 1», 4,6: 

ΝΠ], 5, 18. 
Στρυφνὸς τὸν πρόστον, τι Υ 5 δυοτυβ 

ΤΡΕΡΊΝΝ τ 
Σσρώματα, ἤταραΐξε νεῖξεβ, φώς ἰρξῖο 
μὀῥενημηίμν νη, 25.) 151 Νὶ», 2», 30. 
φιϊμς ἐφμὶ εἰ σεδηία  ἐογημ μΥ ὙΠ], 
8. 10- 

Στρωμνὴ, νεῆὶς ἤταραΐα ἵν» 59 39: 
ὙΠ, 3; 26. 

Συγγιγνώσκειν, ΕΠ Ια ἀλγ6, οῤῥ. κο- 
λάζειν ν, 1, 12. τινὶ, Δάξιρυϊατὶ, 
αἰεπτῖτὶ νἱῖ, 29 27. Ἰξῃοίσεγο, ΠΟᾺ 
[ΟΘΉΪΈγα νἱ], κα, 50. 

Συγκαϑείργειν, σΟΠΟΙΆ ΕΓ νἱ, 1, 36. 
Συγκαταινεῖν᾽ ἤν τὰ σῶν Θεῶν ἡμῖν ϑᾶπο 

τὸν συγκωταινῆ, Ὠταυϊαίααα αἰ νο- 
τ15 ποῆσὶ5 ἀππαδγηΐ δ], 3») 20. 

Συγκατασκηνοῦν, ἴῃ ταεγηδουία αἰ τἴ- 
ὈΌΘΙΟ, 4, Ὲ7- 

Συγκατασπασϑέντα εἰς πὴν Σύρων ἐσ΄- 

κράτειαν, 4.85, [10] ἐγτερία, αἰτοη 
ϑυγογαπι εγᾶης Γαδ] εξϊα ν, 5, 24. ἢ 

Συγκεράννυσθαί τινι ὥσπε οἰκείως διωκεῖς- 
σϑαι, οατῇ δ]ίαθο [τα Πα τιταῖα σο- 
ὙΠΟ ἢν ἀν τ. 

Συγκεξαλαιοῦσϑαι τὰς οἶκ. σρ. ΤΕΥ Τὶ 
ἀοτηεβισατατη ἀτη Ὀπὶ ᾿ἴὰ [ἀΠ|- 
τηδῖτα σοπηρὶεξὶϊ αἴ ποη πἰῆ ραὰ- 
οἱΒ πιαηπάδία ἀδηςαῦ νυν 1. 16. 
συγκεφαλαιοῦν πολλὰς πράξεις ὀλίγοις 
ἐπιστάταις, τὺ ἀΓᾺ πὶ ταγαπὶ ΟὉ- 
τάτη σογαπηϊτῖοτα ρᾶιοὶβ ῥγϑοε 5 
γ ἢ» δ; 12.» 

Συγκλείειν τὰ: ἀσπίδας, 14, φά. συνα- 
σσπίδοῦν, σΟὨΐετεα ΟἸ ΡΕΟΒ νἱϊ» 19 

3.3.5 
Συγκομίξεσθαι πρὸς ἑαυτὸν, ἴῃ ἴε (τα η(- 

ἔεσγο, ΠῸΪ σοηνξηῖγα ραΐδγα ἵν, 3. 
18. εἰς τὰς ψυχὰς κτῆμα, τετὰ ἀρὰ 
Δηϊπ απ ΠῸῚ Ρτοροηεία 1», 5», 12. 
οἵ. ν"Π, 2, 24. ποῖ. 

Συγκπκόπτειν σοῖς νάρϑγηξι, ἴΕγ}}5 σρδάδγα 
1ϊ,. 3) 20, τὸν κόσμον, ΟΥἸηἀϊατη Ο0Π- 
Το ΘΈ ΓΕ ν}9 4.3: 

Συγκοσμεῖν τινῶν, ΟΥ̓ΏΔΙΠΘΠΙΟ ΕΠ 1ἷ, 2» 
26. 

Συγκροτεῖν τὼ χεῖρες ΤΩΔΤΙ5 ΟΟΙΏΡΪΟ- 
ΠΕΥΘ Ηἴν, 2,. δ. 

Συγχωρεῖν, σοπσεάετα, ρΡαίθμς ἄδτε ν᾿, 
4:26: 

Συλλαμβάνειν, σογηρτεμπεπάοθγε, ἢ 
νίπουϊα σοπ͵ίσοτγα νἱϊΐ, 8, 6. σινὶ, 
δάϊανατε δἰϊααστα νἱϊ, 55. 409. τὸ 
δέον, δάϊανατο ἴπΠ τὰ ρογβοιεπάᾷ 
11, 19. 28. εἰς σὸ φιλεῖσθαι, σοῃΐεττα 
δα δτηοίεαῃ σοποι πάπα ἱ, ὅν 
28. : 

Συλλέγεσγαί σινι, σορὶ ἃὉ δἰϊηυον 
σοηξτοραι ἰἰϊν 2») 3. συνελέγετο αὐ- 
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σῷ ἡ πολυλογία, Ἰοαμδοίταβ εἰ σοη- 
Ἐδθαίωτ 1, 4. 3. 

Σύλλογος, οοηνεηίαβ, σοπρτερδίϊο νἱ, 
ΓΑ ΟΝ 

Συμβαΐίνειν, ἀοοϊάεγε ἱ, 6, 24. 
Συμβάλλειν, σοβετε, ΘΟΠΡΤΕΡΆΓΙΘ 1191, 

5. Φίλους, ἈΥΏΊΘΟΒ ἱπίεγ [6 σογηπηἴ- 
ἴδγο, [τῦᾶγθ δου ΠΔ διη]οϊτίατα νἱ, 
1, 32. συμβάλλειν, (ο1], ἑαυτοὺς, 
ΟΟΏΨΝΘΠΙΓΕ νὶ, 29 41. Συμβάλλε- 

σϑαι λόγους περὶ, ἄσετα οὕτῃ ρορυ- 
ἴο ἀὲ τε, τεπιὶ δὰ ἀξ)! εγαη άπ πῇ 
ΡΙΟΡΟΠΕΓΕ 11, 2, 21. συμξάλλεσθϑαι 
πρὸς, οοηΐοττε, ρτοάεης δά ἰΐ, 4, 
21. μέγω εἰς ἱ, 2, 8. εἰ μέγα μέρος 
εἶσο, ΤΩ ΠΣ ΘΟΠΙΘΙΓΟ Υὶς 1, 28. 
συμβ. χρήματα εἰς τὸν πόλεμον, δὰ 
αΐατη. Ὀ6}}} Ρεσαηΐα5 οοηΐεῖγα 11], 
τ» ὉΠ 

Σύμβολα, τὰ, ἄρῃδ, ἀς αυΐδυς σετίς 
σοΟΡΠΙΠΟὨἷ5 Οϑ αἿ4 ᾿ΠτοΥ Δ] 1405 ΘΟη- 
ΕΠ ν], 1, 46. 

Συμβουλεύειν, σοπ ἢ] τη ἄγε, Γἀεγα 
Δ᾽ Ισαὶ 1, 6, 46 : νἱ}], 3, 8. Συμβου- 
λεύεσϑαι, σοί] ετγα ΔΙΊ] 6 πὶ, σοπ- 
ΠΙϊατη φείεγο εόϊά, Ἰηΐεγ ἴα ἀε6}106- 
ΤΑΣ ΠΠΗ͂ 119 ᾧ1..7- 

Συμμαχιεῖν σινιν Δ ΧΙ. ἴευγα 1, 3, 
ΤῊ: 

Σύμμαχον γίγνεσααί πινι εἰς, Δ] αν Τα 
ΔΙΊ] Ὲ πὶ δα τεπῈ ρογδοϊαπάδηῃ [1], 
294. σύμμαχα ἔχειν τὰ ἄκρα, ἀυχὶ- 
Ἰατὰ τοῖο ἤδΌΘΓΕ ἴῃ 10615 11], 29 
20. σύμμαχοι, (οοϊογα τὰ ἀποα5 ν]» 

ὙΠῸ ῚΣ 
Συμμηχανᾶσϑαι τὰ ἐπιτήδεια, τες δά 

ν ϊα πὶ πεσε ατα5 ΘΟΠα] αΙγΓαγα ἷ, ὅ, 
ἘΠ 

Συμμιγνύναι, ΤΩ ΠῸΠῚ σΟΠίΈΓΘΓΕ 11], 3» 
18. τοὶ, [6 Δα) αῆροτα, δάϊγα δὰ 4] 1-- 
αυεπῃ ν, 2,9 26. 29. (γη. πλησιάζειν 
ΟἿ, 1, 46. πρός τινα, ΠΟρ᾿ὰ5 [85 

ΟΠ] ΠΡ ΕΘ σαπὶ δἰΐατο νὶϊ, 4» 11. 
σοῖς πολεμίοις χεῖρας, ΤΩ ΠῚ Π0Π- 
Τοῖοτα οὐ ΠΟΙ Τ᾿ “5 1} 1. 11, 
ὁμόσε τοῖς πολεμείοις Υἱϊ. 1, 26. 

Συμπαίσσωρ, ΟΟἸ] ῸΥ 1, 3. 14. 
Συμπαρωκαλεῖν, πη} ᾿μνοοᾶγα 11], 3, 

δ: 
Συμπαρέπεσπαι, σοτηϊ τὶ, αδ ῥγεθημ11ς 

ἐγεὀμοηας ᾽ἰ9 1.) 23. 
Συμπαρομαρτεῖν, απὰ ἀρ, Ὁ, 7:. ΥἹ]ν 

59 84. ἐπί τι, Δα 668 1ῃ τε 1, ό, 24. 
Συμπέμσειν τινὶ, πὶ ἀἰΐαυο πίε Γα 

11. 1... 3.4. 
Συμπεραίνειν, ἴάσετγε, 46 ῥίμγιδμς νἱ, τ, 

3.1, π|0ς 
Συμπίνειν παρά τινι, σοτηροίατα δρυά 

αἰ ν»,2.» 28: 
Συμπονεῖν, εοἴάεμη ἰαῦοτγαβ [ΠΊπετε 

11, 15 29. 

Συμπράκαωρ, δἀ)οῖοτ περοιῦ κοτοηάί 
11.2.20. 

Συμπράττειν, Δ] ΝΑΙ 111) 29 28: 3» 
τὸ 

Συμπροϑυμεῖσϑοι σαῦα᾿ ἔφασαν, Ῥτοτηϊ- 
{εταπὶ α δά 116 ἰδοϊεηάα εἴς 
Ῥτοπηίοβ ρᾶταίοίαι δ ν], 1, 19. 

Συμπροπέμσειν, απὰ ἀδάμπσεγα 11, 3, 
Ἃ. 

Σύμφημι, αἴἰεΠτΙΟΥ, 10 111) 29 18. 26: 

ἵν. 55» 34. 
Συμφορὰ, οἰαὰεβ ν» 2.» 32- 
Σύμῴορος, υτ{}15, οοπηπποάσβ 1, 2» 

20: 4715. Συμφόρως οὐπὶ ἐταξτα 
ἐν, 25» 46: 

Συμφύλαξ τινὶ τῆς ἀρχῆς» 4] ἂπὰ ΟΠ 
αἰίαυο εἴ ουοβ ἱπηροτ! ψ], 6 
Εν 75 14. ᾽ 

Σύμφυμι. συμπεφυκὼς, σοποτεῖαβ ξαὰο 
ἵν, 3. 18: 

Σὺν τῷ νόμῳ, εἾερε ἷ», 3, 17. σὺν σῷ 
σῷ ἀγαθῷ, ἴαο συτῃ σογηπηοαο 11], 
190. 15, σὺν ὅπλοις, ΔΙΓηΔία5. 11], 3, 
54. σὺν μαχαίρᾳ μάχεσιναι, β'αάϊο 
᾿πβταξιαμη ΡυρηδΓΕ. ἢἰ, 1.) 21. σὺν 
τῇ βίᾳ, νὶ νἱῖϊϊ, 7,13. σὺν τῇ γνώμῃ 
χινὸς, ἀξ ΑἸϊσ) 5 {επίθπιϊα ν]ϊ» 5» 
37: ΨΥ, 5, 20. σὺν τῷ δικαίῳ, 
Ἰαῆς νἱῖϊ, 2... 23. σὺν σῷ καλῷ, Ὠο- 
πεῆε 1ῤΙἼΙά. νὶ]!, 1, 32. οἱ σύν σοι, 
τα], ΤΌΟΙ νὶ], 1.15. [π|ο σιν τα 
αὐτοῖς στεφάνοις 11ϊ, 3, 40. αὐτοῖς 
σοῖς ἵπσοις, ΟΠ ἱρῇῆ5 εαὰϊ5 ἱ» 4. 7. 
τοῖς ἵπποις προσελαύνειν, στη Εαυ]- 
ἰἀῖαᾳ Ργοδοιίοὶ 1, 45 17. παντὶ σϑέ- 
νῶν ΟὝτη ἀΠ͵νετῆς ΠΟΡΙΪ5 νὶν» 1, 42. 
πάσῃ τῇ δυνάμει, ἰά, νὶ, 1, 23. ποῖ. 
νὶ, 299. ἐλάττονι μορίῳ ἰέναι, ρτοῆ- 
ΟἷἴσΙ συστῇ τ ΠΟτῈ τηᾶπα ν, 4,» 20. 
Σύν σιν εἶναι, Δα] ανᾶγο ἃ] απ ετη, ο- 
Ῥέτὰ ἔδτια ν», 4, 37. σὺν Θεῷ 1, δ, 
14. εἰ σὺν θεοῖς, ἀδοτατη Ὀεπεβοῖο, 
α1Π15 Δα) νδητθυ5. 1, 4514: ἵν, ὅ, 
8: ΨΠΠ]Π, 5» 23. εἰσ. σὺν ἡμῖν οἱ Θεοὶ, 
αἰ ΠΟΌΙ5 (π| ΡγΟΡ ΕΠ ΥἹἱ, 5) 77. 

Συνάγειν τινά σινι, ΞΟΠ] ΡΈΕΙ ΔΙ πα ετα 
οὕδὰ αἴτον, 9, 20, 

Συναγορεύειν τινὶ, δα )ρυ τὶ, 4] 1 Ο}115 
Τεπιοπιίατη πὰ σΟΠΊΡΙΟΌΑΓΕ 1Ϊ, 2; 
20. 21. 3, 161. πὰ κὸν  Σατὰ 
«καῦτα δἀάϊτυτ νἱῖ, 5, 57. Ποῖ. 

Συναγωνίζεσθαι ἐφ᾽ ἵππων, ἀδ Θαυϊβ 
ΡΌρβΠϑΓΘ ἱν, 5» 49. 

Συναινεῖν τί» ΟΘΟΠΊΡΓΟΌΔΓΙΕ ν᾽» 3,9 23 : 4». 
27 : Υἱῖ, 2») 14. σΟΙΊΡΙΟΌΑΓΕ ΟΥδ- 
τοΠ τ ἵν, 2», 47 : 1, 5, 20, 

Συναίπιος, Δυξτοῖ, 1η μίγατηφηε βαγίθηι 
ἷν 4».15. τῶν ἀγαθῶν ὧν, 4] ἰ6- 
ουπὴ 1Ὰὰπὶ δαξῖος Ὀοηοταπι ν΄, ὅ. 

33: 
Συναλίζειν, ΠΟΏΡΤΕΡΑΓΙΕ ἵν 4») 14. Σὺυν- 



ΙΝΌΕΧ ΘΕ ΖΟΙΤΓΑΤΙ 6. 

αἰλίζεισϑα, εἴς σιν, δῇ σορίαπ 41}- 

ΟὈ)ὺ5 δοοεάεγε, οοορίατὶ, ὑ]ά, η0ὲ, 
1) 29 15. 

Συναλλαγῆς, ἐκ, ἀτηϊοἰτα τεσοηο  ΠἸαΐα 
11,1, 40. 

Συναναγκάζω νἱὶ, γ, 6ο. ποί. 
Συναξιοῦν, ἰάδτη να }}]6 νἱΐ, 1, 15. 
Συνάπτειν σὴν μάχην, τηΔ ΠῸΓῚ Πσοη[ε- 

ΙΟγα ἴ, ὅ, 41: 1ἰϊ, 3, 17. τὰ ἄκρα, 
υἹά. ποῖ, νὶϊ, 5. 4. 

Συναρμόζειν, σοδρτηξηίαγα ᾿ἰ, 1, 27. 
ΟΟΏΡΤΟΘΓΟ, ΘΟΉΨΘΠΙΓΕ Ψ]Πν 4» 21. 
συνωρμόζουσαι γυναῖκες, ὈΧΟΙΕΒ τη0- 
ΤΌ 5 σΟΠρΡΙαΘΩΐα5 νἱϊ, 5, ὅο. 

Συναύξειν τὴν ἀρχήν τινι, Θοπέετγα 81- 
αυϊά ἃἀ ᾿ἱπηρεγίαπη δἰϊου) 5. Δπ|- 
Ραμ (ρ]επάϊάστηαᾳας τεἀάεηάα πὶ 
ψη9 ν ὧς. 

Σύνδειπνος, σοηνῖνα 1, 29 25: Ρ, 2» 
14. σύνδειπνον ἄγεσθαι, ἴ[εοὰτὰ δή 
σοῦῃδπὶ δαάμπσεια ὈΠῚΌΓΑΠῚ 1Ϊ, 2, 
28. 

Συνδοκεῖν, νἱάἀετὶ, εἶδ ῥίμνίδμε, φιῖ σονι- 
πημηΐ που αἰίφμα ἰἰ, 2. 21. συν- 
δόξαν, αιιετηαἀπιοάπτη νἱΐατη εἰξ 
ΜΠ, ΟΘ1, 8. συνδόξαν τῷ πατρὶ, ἀς 
οοηΐεηία ραίτγὶβ νἱ]], 5, 28. 

Συνείδηρμει ἐμαυτῷ ὧν ἀγαϑὸς, σοηίοϊας 
ΣΪΏΙ [ἀΠ|, της εὔὲξ Ὀοποτη [1], 3, 
38. σύνοιδα ἐμαυτῷ σι, πονὶ 8]1ᾳυἱά 
11» 1,19. 

Συνεῖνωι, σοοηΐαεῖε, 46 πϑηοῦε 111,1. 

39: 
Συνεισιεῖν τινι) σΟΠΊΡΤΟῦΑτα [δ ητΆ 

Δ]1Ο0}5 ἱν, 29 46. 
Συνεισάγειν, Πἃ ᾿ΠΊρΡΟΙΑΓΘ 111, 2» 24. 
Συνελαύνειν, σοτηρΕ,]6Γα ἱν, 4. 14. 
Συνεξιένωι τινὶ, σαπη Δ] 140 Εχίτγα ἷ, 4; 

1, 
ἸΣυνεποωνεῖν ἰσχυρῶς, τῊᾶΡΠΟΡΕΙΕ ΡῥΓο- 
δῖ τ. 2. 32. 

ἸΣυνεπήχεῖν 111, 390 58: ΥἱΪ, 1, 25. 1Πἃ 
᾿Ιηΐόπϑτγα, (ὉΠ Ὸ Γῇ γεάάετγε. 

Συνεπιμεληταὶ, 4ἰ πᾶ οσατγαπῖ νὰ Ϊπε- 
ΓαΐῖοΟΒ Ν, 45 17.- : 

Συνεπίπονεῖν 9) 59 11. ὨΟΐ 
Σ).0ὐνεπισπάσθαι, δὰ [6 αἰἰγαῆεγα, ΠῸϊΪ 

Δα] ρετα 1ἷ, 29 24. 
Συνεπίσσεσθαι, ΓὈΐεαᾺ νἱϊ, 1. 32: 

Ψ11, 6, το. ποῖ. 
Συνεπιαίϑεσθαι; ὉΠ ΔΡΒΤΕαϊ ἵν, 2, 3. 
Συνεργάξεσϑθα, πρὸς σὸ ὠδϑεσθῶι, δὰ 

ΡῬτορυ έαπάσπι οοπίδγγε νἱἷ» 1. 33. 
ἸΣυνερεῖν, 4]1Ο} 5 εἰ ῃ τα πὶ σΟΠΊρτο- 

ΒΆΣΕ 1]; 2, 22. ὙἹ]1, 1, ὅ. 
Συνετὸς, ἸΏ1Ε] ΠΡ ΘΠ 1191, 31. 
ἸΣυνεφέπεσθαι, ἀὴᾶ ΙΕ ΩᾺΙ Υ];, 4» ΤΟ. 
Συνέχειν, σοπίϊηεῖα, ὦ, 6. σοη εν αν, 

Ἱμεγὶ οἱ ἤγηηαγε ΑἸ], 75 22. τινὰ, ἴῃ 
οἴδοϊο σοῃί!πεγα νἱϊ, 5» 70. 

Συνήδεσθωι, ΠΟἸ]δοίΔτΙ 1, 6, 24. 

ΠῚ 

Συνήϑεια, σοπίπειαο 01], ψεμογῖς νἱἷ, 
τ ἘΠῚ 

Συνήϑης, [ΔΥΩΙ ΠΑΓΙΝ 11,3, 7. 
Συνϑῆκαι, ρϑέϊα ν, 4. 27. 
Σύνϑθημω, τεῆξτα τ} [Ἐτᾶτῖ5, τἹά, ποΐ, 

ἯΝ 3.) 58. ὙΠ 1» 16: 
Συνϑ)ηρευτὴς, ἰΟΟ] 5 νΕηΔίΙΟΠΪ5. 11, 4. 

ΤῈ 
Σύνθηρος 14, 1ἰϊ, 1. 7. 
Συνίσπηρμι, ΠΟΥ ΠΊΕ Ω6Ο ἵν, 55 58 : ΥἹ, 

3,12. ἀντίπαλόν τινι, ἜΧχοϊίο δάνετ- 
ΤΑτὶ τα Δ] ]σαὶ νἱ, 1. 26. Συνεστη- 
κέναι, δοάσῃῃ, ἰοοο ἥδτγε ἰΐ, 1. 29. 
Συστᾶσα ἀγέλη, δῖεχ {εαϊ(οίαϑ ἱ, 
1. 2. συνίσσασϑαι, οσοἶτα ἱεάϊϊοίς 
214, ἐσὶ, σοηῖγα αἰϊαυεπι ἔοβάαβ 
[Π1γὰ εἴ Τοοϊειδίεπι '9 59 4. συνεσση- 
κότα εἰς τὸ αὐτὸ ἔϑνη, Βεηῖοϑβ Ζοο16- 

ταῖα σοη]ηξῖϑθ 1, 5, 3. Συνεσχήκει, 
οοπηροῆία, σοηΐεξϊα δίαηΐϊ νἱ, 1» 

54. 
Συνισχυρίζειν σινὰ, Τοῦ υΥ ἀεττα ἈΠ] σαὶ 

ἱρῶν 26. 
Συνοικεῖν ταῖς ψυνωιξὶν, Ὁχοτατα αἱ 

σοηϊμειαάϊπε ἀοπιβῆϊοα ἵν, 4. το. 
Συνομολογεῖν, ΡΥΤΟΙΙ ΕΓ ν, 3, 15. ρᾶ- 
Οὐ εἰ ΤΟΥΣ Ζ. 21: 

Συνουσία, σοηίαεῖἋο σΟΏΡΤΕΠῺΒ 1, 4» 
ὥ Ὁ ΤΗΣ ΦΟΒΖὲ 

Σύντωξις, οτάο ἴῃ τὰ τα! ]Πτατὶ τεσερίιβ 
ὙἾ, 1,14. σύνταξιν ποιεῖσθαι, ΕΧΟΥ- 
οἴζα πὶ ̓ ΠΠἤγΌΕΓΘ 1], 4, 1. 

Συντάττειν᾽ συντεταγμένοι, ἱῃ αγαέλ! 1, 
4» 18: ἵν, 29) 21. συνταξάμενος, τα- 
Ῥὰβ ᾿πΠτγαξεῖ5 εἰ ΡάΓγαΙΙ5 11», 4» 32. 
συνταξάμενοι, ἀοὶα ἰπἢταξῖα 111, 3. 
29. 

Συντειχίξζειν, σοΟη]αΠδιὶθ. ΟΡΕΙΪ5 δχ- 
ΠΠΘΕΘ 1, 2. 24: 

᾿Συντελεῖν, σΟΠἤσοΓα νἱ]» 1, 50. 
Συνσίϑεσθαι, ῬΆΟΙΖΟΙ 111; 1,. 2ῖ 2, 

23. : ὖ; 2. 18: νι 1Ὧν 4: 
Σύντομος ὁδὸς, νὰ σοΙαραΠ Ἰἀτῖᾶ 1. 6, 

21. 22- 

Συντρέχειν τοῖς κριταῖς Ψ1Π1, 29). 27. ὨΟΐ, 
Συντρίβειν, τΏΡΕΓΕ νἱ, 1, 29. 
Συντυγχάνειν τινὶ, οαΐα ἱποϊάσΓγα ἴῃ ἃ- 

᾿ σε 1, 3, 4. ν; 4» 18. 
Σύρια γράμματα, ἰἰτῖετθα. ϑγτῖθθ σ]], 3, 

τό. Κογίαδῃς ἐη!εἰ ιρμημν ἐϊέέογα, 
μας μῖρσο νοσαπί (λαίάαισας. Νατι 

«]οίῥίμς ΑἸγοπαοῖ, χὶ, 2, τ. (διε, 
ωμάσος ὠμγῥαγε γράμματα Σύρα, 
εἰ ἡ γι (ογῖῤρίος {78 λόγος (αογος. 

Συριστὶ ἐπιστάμενοι, ϑγτίαοα Ἰοα  ῃ 85, 
2... ΑΠΥΤΙ νἱ], 5,31. 

Χῦς, ἌΡΕΕ ἵν. 1. 17: 
Συσκευάζειν: συσκευάσας ἄλλα σπαντο- 

δαπὰ, σΌπὶ ΟἸΠ5 ῬΘΠΘΙΪ5. ΓΟΓΌ ΠῚ 
ΔΡΡατγαῖα 1, 4» 25. Ποπίγαμετε ἐχ- 
οτοϊζατ ν11}1, 6, 2ο. Συσκενάξεσθαι, 

2 
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ναΐία οοἸ] ρογο, οοηναίατε 11],1,.43: 
35.300. 21 ἢ Ν;.3, δῖ. δ ᾿ΕΥ 1Ε Ρμᾶ- 

-ΔΆΥΘ, ᾿νν Ἔν. ἢ7,. "δ θυ. ίε. ΒῈΞ 
ΙΆΤΘ δὰἱ πηϊργαϊ οηεπ εχ Ὧδο νἱϊα 
ΨΠΠν, 7, 2. τὴν πορείων, ἰἴοτ ρᾶταᾶτε 

ΨΠΠν δ. 1. συνεσκευώσμένος, δὰ ἰτδΥ 
ἸπΊ ΓΙ δλαβ. 11}..2..3.: ὧν» Ὁ, σός δὺς 
σπευάξζεσθαι, σοτηϊηεαῖατη (εουτη 
ἔσττα ν, 3, 35. ἄνθρωσον, ΟσσυρᾶτΓα, 
ἀε ἥνιονε 01, 15. ποῖ. 

Συσκευασίῳ ἵν, 2, 34. 

Συσκευοφορεῖν, ἰὰτοὶηὰ5 ροῖίατε νἱϊΐ, 
3» 7. 

Συσκηνεῖν, ἢ. 6. συνδειπνεῖν 11ϊ, 2, 25. 
Σύσκηνος, σΟὨΓΟαΡΕΓΏ Δ 15 11) 2. 22. ααϊ 

ἴῃ εοἄεπῃ ἰεηϊοτῖὶο δραϊαῖαι ἰΐ, 2, 

29. 
Συσκοτάξει, σοὨϊεπεργαῖ ν! 4. π. ἵν, δ, 

ὌΣ 
Συσσπειρῶσϑαι, σοηίταῃϊ, σοηρίοπηθ- 

γατὶ, 14. φά. συνελίττεσϑαι, ἀς ἀεη- 
ἴλία ὑῃαϊάηβα νὶϊ, ν, 6. 

Σύσσιπος, σΟηνΪνΆ ν, 2,{ 17. ηαἱ ἃπᾶ 
εξ ηὐυττίίας νι], 7, 14. 

Συσσεγάξειν, ἰερεγο, σὰ ὑπερέχοντα 
ἅπαντα συνεστεγασῴοενοι, απο 46 

ΠΟΥΡΟΥΙ5 Ρᾶτία εἐπιιηδηῖ, τοέϊὶ εἰ 
ταπΠ} 1 ψὶ. 2:1: 

Συστρατεύειν τινὶ, ἤρτια [δ] νἱϊ, 4.1. 
ἀφαιρεῖν σιν συστρωτεύειν ἐπί τινὰ, 
ἄδτα δἰϊσὰ! νεηΐατα ταὶ τ δάνετ- 
[5 8]. νἱϊ, 1,44. Συστῤωτεύεσθαι, 
ΤΩ Δ Πἶϑ8 Τοοἰδιαίοιῃ ἃπιρ]εξὶϊ ν, 3, 
24. 

Συχινοὶ προσελαύνουσι, σεἰδτιεΓ δάνε- 
παπίον νἱ, 2. 12 

Σφαδάξειν, ΡΓΘῈ ἀοίοτα ἔαγεγο, ἐδ ἐζμο 
«απμἰρογαίο νἱΐ, 1»,.37. 

Σφάλλειν σῶμα καὶ γνώμην, ΟΟΓΡῸΒ 

τηξπίεμηααε ἰαθεξαξζατα νι, 8, το. 
ΕἸΣ 2. 16; Σφάλλεσηλαι, ἀδιτι- 
τηεηϊαπι οᾶρέῖα 1, ό, 24: ἴΐω. ὧν 
26.1.5...» δ. ΤΉ ΡΝ οὐδὲν σφάλ- 
λομαι, Ὠδυά ἔγτυαῆτα σοηῆάο ν, 2, 

35. 
Σφάττειν, Ἰαρα γα, ᾧ. 6. ΡΘΓ Ἰυρα πὶ 

{γα ]]σοτα ξεγγατῃ νἱὶ, 3» 14. 
Σφενδονᾷν, ἔχημἀὰ ᾿ἰῦτατα ἴαχα νυἱΐ, 4» 

1.5. 
Σφέτερος, ὨοΙεΥ νἱ, 1, 10. 
Σφοδρὸς, σῃανι85. 4] ΠΟη {Ἐρηΐβ οἵ 

ἴω τὸ ρεγβοϊθηάδ ἰἱ».1, 321. 
Σχῆμα, ρΡεῖαβ εἰ ἱποεῖϊαβ. νὶ, 4» 20. 

σαπεινὸν, ὨδὈϊΪ 5 αὈ)]εέϊυς οὐ Πα Πλὶ- 
115 ἵν), 1,4. σχήμωα, πρόσωπον εἴ λό- 
γοι νὶ, 45 20. Ἰυηπραητατ, ἀπόλαρ- 
βάνεν πάλιν τὸ ἑαυτῶν σχῆμα, τὸ- 
αϊρὶ ἐπ ρεπίη τη Ἰοσαπῃ νἱϊ» 1, 49. 

Σ χήξεσψαι ξύλα, ἰἴρᾳα ἤηάετε ν, 3, 49. 
Σ χολάζειν ἀπό σίνος, ΠΟ ΔΙΏΡΙ 5 εξ 
ὨΘΒΟΙ 5. οσσαυρδίατϊῃ Υνἱϊ» 5», 52: οὐ 

σχολάξω σινὶ ὑπακούειν, περοιϊοτα Πα 
οσσαρδτίοηα τὴς ἱτηρεα!τ ἃἷο, αυο 
ΓαΪΠ 5 δα αοτι δαάίδτῃ ν11}9ν 1; 1ὃ. 
σχολάζειν φινὶ καὶ συγγίγνεσνοι, Ῥεῖ 
οἵα οΟἸ]οααὶ οὐπὶ 8}. ν]], 5» 39. 
ΧΡΙΘΟΑ μένειν, ροϊατπα τελῆετο 11» 

Ταος 
Σ χολὴ, οἴίαπῃ, ναοαϊία5 ἃ οὐτγὰ ΠόΡΟ- 

τἰοτὰ τῇ “ῬαΒΠσογα τα ἀν ΣΕ 13. 
σχολὴν ἄγειν ἀπό τινος, εἴ ᾿ἰθεγα τα 
ἃ ταὶ οατὰ, ψγκ. ἀπολυϑῆνωί τινος οἱ 
ἀπαλλάτεεσθαι νἱϊϊ, 3, 47. σχολὴν 
διδόναι βουλεύσασθαι, Ἰοσατα σοποῦ- 

ἄετα σοπίω τἀ ηάὶ ᾿ν, 2») 22: Σχ’λῇ 
πορεύεγϑ)αι, ἰεηῖε ἰἴογ ἴδοετα ἵν, 2» 

6. σχολῇ ὑπακούειν, ἰεηῖα. ποη Ῥῖο- 
ταῖξ, δυίοα]τατα ν}}]2) 4. 9- 

Σώζειν, [Ἐγνᾶγα, οὐ. ἀπολέσαι νἱὶ, 1, 
42. Σώξεσθαι, οὐῥ. ἀποθνήσκειν 1ἰϊ, 
3, 51. πεὸς, ΓαἸνάτη ρεγνθηΐγα ἴῃ ν, 
4. εὖ» 

Σωμασκεῖν, σΟΓΡῸΒ ΘΧΟΙΟΘΙΘ ἴν ὅ; 17. 
ποῖ. δ)ἀ Ἰῖς “ἢ; 8: 

Σώματα, ὨΟΠΊΪΠ65 Υ]ἱ» 5» 73» 

Σώρευμα 1.1. 32. 

Σωτὴρ, (ἐγναίου νἱΐ, 1, 10. 
Σωτηρία, (αἰὰς εἰ ἱπεομιυιόνι 11; 35 

44:2» ἵν. ἴω ἊΣ 
Σωφρονεῖν, ἴάρετε, τηθπίεγη ἀσσετη [Ὲ- 

αυἱ ἱ,. 6, 26 οὐ ν Ὡς 13}5. δ δι [2 
νἱ 1, 3,32. Πιπὸ τῇ οἴβοῖο ρεγμᾶ- 
πόα, ποη ἀεβοξτα 111» 2, 4. “οὐῇ- 
ὑβρίζειν νἱϊ!, τ, 30. ἃ τὰ τατρὶ ἃ Π|- 
ὨΕΓΟ. 

Σωφρονίζειν, εβῆσετε αὐ 415 (αρὶαΐ, 
τηθηΐοτα ἀσσετῃ ΤεαυδἴΓ 111ν.1. 22. 
Ηἰπὸ ἴῃ οῆοϊο δἰᾳαθπὶ σοηςτίπεγα 
Ὧ6 ἀεβοῖας 12) Ο1., 27. εἰ δἰ ΕΠ 
Ρεοοδηῖοπι δά οἴοϊαπιὶ τεάϊμεγα 
11}, 1,19. 20: ἢ. ὅν τ: 

Σωφροσύνη, μὲ Οἷο. Τα. ἢ 8: ἀογηϊ, 

εἰ [γὰρ] 15: σωγώς εὲ πιοίμς ἀρεληπῖ 
ἀῤῥεϊεπέϊς γορογ6 εἰ (εάαγε, (ερηῥεγας 
αὐὠνεγαπίεηε ἐϊδιαϊπι, ποι εγαί πε ἐπὶ 
ΟΥ711 νὰ (γσανε σοη αρίϊαη ἱ, 2. 8 : 
1}, 1, 16. 17. Πϊπο φμοφιο ε οοτ- 
τἰπϑητία, ἱπηοσεητκ ἃ νὶν 1,. 4,7. ἴῆο- 
ἀοβῖα εἰ ργταάεητία [1], 3, 69 : νἱ!» 
5, 76. οἀξιῖα5 εἴ μυάίοϊκία Ἰ, 2, ο: 
ΥἹ], 3», 12. πιοάετγαῖίο, 48 αυ]5 
(μὰ ροϊεητα ποη δρυτίταῦ δὰ 110 ]1- 
ἀϊποηι εἴ σοης ΓΕ} 14 Πὶ ὙΠ], 1, 30: 
4» 14. σωφροσύνην μηχανᾶσϑαί τινι, 
Δ] ̓ σ} ὰ5 ουρί᾿ ἀϊταῖοβ. οοδγοεγθ 1Ϊν 2» 
14: 

Σώφρων, (ἀρίεη5, αἱ ταϊϊοπε ἄσοα αἃ- 
τἰἰὰγ, συρίἀϊταῖεβ δηϊπαὶ οοδτοεὶξ 11], 
1, 16. Προ ορρ. ὑβριστὴς ᾿1ϊ, 1. 
21. οαἤίιῖαιὶς Πυάϊοίαβ. 11,1, 39. 
ἀϊξῖο ἃυάϊεῃς. ἵν, 1, 6. υΐ ἃ τα 
τατρὶ αὐδίηεε νιν 1,31. 46 ἄμοε, 
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αὶ αἰ! σεηῖοτ, σαυῖθ, ΠΟ τογηΕΥα 
εἰ συρίαε, ἐχεγοιίατα ἀυοῖς ν, 4» 
44. ργηάεπβ εἴ αἰ ρεηϑ, ἐὲ ἐσ, φαΐ 
πουεΐ μόὲ {μα σμγμίγμο ῥγίπορς ΛῚ 
αἰογπμς ἴη μΥὖφς νἱϊῖ, 5, 13. Σωφρό- 
νως, τηοάεῆδ, ἤπε {ἀρετῦΐὰ, ᾿η]Ὸ- 
Ἰεητῖα εἰ σοητεπηῖα δἰϊοτυτη νι], 4» 
4. τετηρογαηΐογ, οὐῥ. ἀπλήστως Ἰν» 
Ἐν ἘΠῚ 

Ὡς: 

Τακσικὸς, δοῖεὶ ᾿ηβγαθηἦθθ ρττι5 
ὙΠ, κα. 16. σακτικοὶ ἀριϑιμοὶγ οτ- 
ἀἴπεϑ δοῖεὶ ᾿ἰϊ, 3. 11. σὰ τακτικὰ, 

ταῖο ἰηἤγαθ 4] ἐχθτοϊτ 1, 6, 14. 
8: 

Τακτὸς, }υΠω5 Ὑ1}1, 3» 28. 
Τάλανσον, ἰαἸεπίατη, «14. γοί. 11]. 19 

33: Μ᾽, 1») 25. 4ὲ Ῥοπάξγα ο)Ὀ711710 
γι, α σύρη. 

Ἰάλας, τηϊίοτ, 4αὶ ΠῸϊΪ ᾿ρία δα χι ϊατα 
ἔεγγε ἤεααὶε τν, ὅ, 6. 

Ταρίας χρημάτων, ΘΟ ΙΟΥ ἵν, 5. 40. 
Ταμιεύεσθαι ῥγοῤγίε υἹάείν βρηιβοαγε, 

αἰϊφμιί ὁ βεη ῥγοριεῦε αὐ π μη. 
Τναη) ας αμίεη! ἀἰρεηΐατα, ἃγὈ το 
ἴ.ο αἰϊαυά ἐγαξϊαγα, μή 111,3, 47: 
νι. ἢ ἴδω 

ἸΤἀναντίο, Οοηΐγα ΡΝ, 5, 24. 
Τάξις; τὴ σεγίμε γπιἐωη βυθ ῥοάηέμνη 
ὔνε ἐφιμάίμηι παρ πεγ 5, σμὶ ἀῤμά ἀἰ- 
εγος ῥοῤμίος ἀϊνενίμς γι. “μά 
ποβνμτη εἰ σδητατιᾶ, μεμ ὀεηηίμτη ρέ- 
ατέμι, τὸ ἀμξῆον 16 ᾿ϊ.. 1, 25. 65- 
ἐπραξοιῦς σὰ, χα ἰἰν αν, 18. 24. 
2 πὴ τῶν ὁ νω1.,, 29. «δζῥι 
τάξις ἱππέων, σεηίατια μεμ [γπᾶ 
δααϊαπι 1, 4» 20: ἷν, ον ΠΟ Μάν 

3,41: νΐ, τσ Ὁ ἐν ν ΑἋ, 21. Τάξις 
σῶν καμήλων Υἱῖ, 1, 22. 2) Ασ᾽68, 

οτάο ται τασι ᾿μγαΐξλς, τάξιν ποι- 
εἶν, δοίεπὶ ἱπῆγαθγε νἱϊν 1, 5. ἐν 
σάξει περιστῆναι, τηΠγαέζος οἰτο  Π-- 

ἄατε οαῆτα ἵν, 2. 32. κοϑιστάναι ἐν 
σάξε, μεϑ ξαυτοῦ, Ἰαῦθετςα ΓἘσὰπΠ| ἸΏ - 
ἢταξὶος οοηπῆξδτε νῳ 3, 1. σάξιν 
διωφυλάστειν, οτάϊπετη αἰ ρεητῖεῦ 
(εγνατε ν, 3, 43. ἐκ σῆς τάξεως κι- 
νεῖσϑαι, 6 ἰἴόσο (6 πῆονετα μολ απ 

«ει Οἰιράογη ἐπί εγηθη νὶ], 2, 4. ἐν 
πάξει καϑεύδειν, ἰπ!βταξϊος Θᾶρετα 
Γοὐπ Πα τΩ ΜΠ], 5. 12. 3) (δῆτα : ἐν 
σάξει σκηνοῦν, ἴθι ολτι5 τπάετγε νῇ]ν 
3, 34. 4) Οἵάο : τάξις ἐν τῇ ἐξελά- 
σει»γ ΟΥάΟ ΡοπΊρδβ νἱ]ἱ, 3, 6. φάξις 
σῶν ὅλων, οΥάο εἴ σοτηρᾶξεβ Ὠυ)5 
πηϊνετῇ, 

Ταξίαρχιος, σαπίατο, 4] ρῥτθοίξ τῇ 
δἰζξεο δ ἸΝ ΒΟ ΖΦ, 5. 25.1.4, 2): 

τ᾿ ΟΥΥ 2. του εὐᾶς 
Ταπεινὸς, αὈ)δέξα5, νι} 15. Πα 115, βίος 

ἔν» ἘΣ σχῆμα ταπεινὸν Ψ,, 1.) 4- 
οἥ. ΝΣ Ὁ ΣΕ ΟΝ, 

Τάπις, ἢγᾶξα]α νηΐ, 8, 16. «α͵ά, ποΐ. 

Ταραχιώδης, αἱ ἴδο!]α τὰγθδτατ 11], 23. 
26, 

Τάττειν τινὶ, Ἰτηρεγᾶγα, ργϑοοτὶ ΌΈγα ἷ, 
5. 51 Ν᾽], 3, 7. τὰ τεταγμένα π’οι- 
εἶν, Ἰοσ θ5 εἰ ἐπ  τατ|5 ρα ὈΪΙΟα τα - 

σαρτῖβ ρᾶτεγε ἱ, 29 5: 3»9 18. λαρμ- 
βάνειν τὰ τεταγμένο, ἃ οἰν! τε 80- 
ΟἸΡΕτα πηοάπτῃ δαγα ηἰ γαπάϑε γε]ρ. 
1, 3) 18. ταττόμενος σπτορεύεσογαι» οαἱ 

ἱγα βογᾶτα ΠῚ Θγᾶῖ "6 Γ ̓ν; Α.. 11. .1.5 
σαγμέναι ἡ ἡμέραι, ἀἷεβ8 Πατατ, [ο- 
Ἰοπηηθο 1 1) 2.9 4. Τάστειν εἰς μάχην 

στροςτιὰν, ΘΧοτοϊτατα ἰηῆταετε δά 
Ρτο απ ἱ, 6, 42. ἑαυσὸν ἐπί τινα; 
ἴῃ δος ἔδτγε σοῃιγα ἃ]. 11, 1.9. 9- 

Ταῦτα ῥγο διὰ τοῦτα, Ἰάξο ἰ, 3. 5: ἷ» 
4. 2). Ταὐτὰ ξ ἐμοὶ ἐπίστανται, [οἰα ηξ 
οαἀεπὶ 6080 6ΡῸ 1], 3,35. Ταύτῃ, 
ὨοΌ ἴῃ βεπεῖς, Πᾶ0 Ἰῃ τὸ ψ11Π, 8, δο 
η. ἴθι, δα ἴῃ ῬατίΘ ὙἹ51, 21. 

Τάφρος, ἡ ἢ, 1Ο Πα 1ϊ,.3,.26. 64. 
Τάχα, τιοχ {ἰ]|.. 3. 66. 
Ταχυεργία, σεἸεΓῖτᾶ5 ἰΏ τα Ρεγβοϊεπάα. 

ὙΙ» Ἰ9 10: 
Ταχύνειν, ΔΟσαεγαγδ, Τα ΠῚ ΡΈΓΕΤΕ σΕ]6- 

δι εν ΝΡ ΓΕ’ 
Ταχὺς, οσεἶετ, ργτοηγίαβ, 4] ηοη συ πΠ- 

δϊαϊογ ἰῃ τὰ (αἱοιρίεπάα εἰ ἀρεηαᾷ 
ἀν Ὁ 21: 

Τε, ααδῖεγ τεροιϊτατ ΠΠ|,.3,. 36. νῦν σε--’- 
ἐπειδάν σε 1], 3.31. Τε, δὈϊοϊ ἴα 
ῥοηϊ ταῦ » ας ἀΡρ'ᾧἭ 10: Ὑ|} 45. τὸν 

Τέγη, τὰ, ἐθξια νἹ!, Εν, 22. 
Τειχίξειν, σα. Ε}1]ο τηαηΐγα 111, 2, 21. 

φρουρίον, εχταετε σαῇο]]ὰ πὶ 111, 2» 
1. σὰ ἐρύματα, τηυηπίτοηαβ. ἐχ- 
ἤτγαοΓα 111. 19 10. 

Τεῖχος, οἰ εἸ] πὶ, ἰοοὰ5 πιυπίίαϑ ἵν, 
δ... 2. δε δὲ, Ὧ: ν, 1,21: 4.2.9: 
γ ἤν τῶν. ΤᾺ ἡ «εἴχη, ατῸ5 τπηηϊῖᾶ 
7.1.5 37. δι πΙλ ὙἹ1» 4. 9. 

Τεκμαίφεσθαιγ σοΠλίοετε, οΟἸ]ΠἸσετε ἐκ 
8148 ΣΙ 11. τ ΥἹ 5 62. ὀῷ-- 
ϑαλμοῖς, οουΐ 5 ἐχρίοταπαο ρτοίρί- 
σοι ν,,1» 2 τ- 

Τέκνα, 46 ψμῤοίε μμὶς ἵν, τ. 17. 
Τέκτων, Δ ΌΕΥ ἸἸρΠδτΙλ5. 111») 29 11. 
Τελεῖν, ᾿ταρεηογα νἱ, 2, 9. πολλὰ εἴς 

σιν ΤΑΔΡΏΟΒ ἴδοεγε {ππηῖὰ5. ἸΏ Υ]]][ν 
1,13, Αὐἀχταηϊμϊῆτατε, ΡΕγἤσεγα ψ]]ν, 
6.2: 

Τέλειος ἀνὴρ, 4ἱ δὰ νἱτ]ε πὶ ρεγνεηϊῖ 
ξοϊδτε πη, χα αῤπμα ποβγμηι ε} 1πιάε 
αὖ απο 25 μίψηε αα 50, ἷ, 2. 4. 12. 
1: ὙΠ} ὃς 

Τελεσσήριω, ἴαοτα ατ5 οἤεταπίωτ, τὰ 
ΒΕ, 
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ἔε]ΠἸοἰτογ ἀδῖα εἰ τταηΐαέεα νυ}, 7, 
ὧν 

Τελευταῖοι, ΡΟ ΤΕΓΗΙ νἱ, 3, 25. Τελευ- 

σαῖον, ρΡοῆτετηο ν᾽], 7, 28. 
Τελευτᾷν, νἱῖὰ ἀεξμηρί 111, 2,.3 : ἵν, 

6, ἢ". τοῦ βίου νἱϊ, 7, 17. Τελευτῶν, 
εἴ σελευτῶσαι, ἰᾷπάετη, δα εχίτε- 
ΤΑΌΓ ἷ, 4.9: ὅ, 19. 

Τελέως ἀγαθὸς ἀνὴρ, νὶΓ ορ{ἰτημ5, ΟΠ1- 
πἰθὰ5. Ὡσπλοτ5 ΔΟίοΙ αϊα5. 11]. 3; 
48, 

Τέλος, τη Πὰ5 ΡΕ] Ιου τη, τὴ εἰ ἱπηῤεγῖο 
γ11 {1671 ἐν τέλει γενέσϑαι, ᾿τα ρα. ΠῚ 
Τα οερ 8 ἧς δ. ἃ δὲ γεις σέλος κατα- 

σπῆνωι 1.1, 1, 5, 7. Τὰ τέλη, τηδρὶ- 
Πταῖαβ, ,γη. οἱ γεραίτεροι καὶ αἵ ἀρ- 
χαὶ νῖϊ!, 5, 27. Τέλος ἀγαϑὸν, ἴε- 
ΙΧ τεσ πὰ Ἔχ [15 111, 2,29. Τέλος, 
ΤΠ οτη ἵν νεα 5.,..1.2.: ἡπρναρκ18. 
εἴο. τέλος δὲ, 14], ', 4:15: 11.,3...1» 
σέλος δὴ, τα άετη ἱρίτυτ 1, 6, 14. 

Τέμενος, αῤμά ποβγμηι εἰ Ἰοσὰβ Τὰ α]ά- 
115 εχῖσα Ὁγθετη [115 σοηΐξοτγδίι8, 
μδι (γγμς (αογα γε οῖ! νἱὶ, 5,351 Ψ1}]ν 

3᾽;.1. 24. 34. 
Τέρμω, τηείᾶ 11], 3,25. 
ΤἸεταρταῖος, ΠαδΤῖΟ αἰα ν, 371. 
Τετράποδες, Πυδαταρεάε8 νὶ, 2, 25. 
Τετράρυμον ὥρμα, ΟὐΤΓὰ5 Παδίθοι ἴε- 

ΤΩΟΠῸΠὶ ΥἹ]» 1, 41. 
Τέχναι, ἀε αγἰδμε τἰϊδεγαϊιόμς νἱ, 2, 

37: , 
Τέως μὲν, ῬτΙ Πα Γ ααϊάοπη γ, 3, 17. 
Τῆδε, (1, ὁδῷ, ἴἴα,, Ὦος πηοάο, Πᾶς τὰ 
χα τὸν δια: Ὁ ἀν ἐϑ5, ὍΣ 

Ταλικοῦτος, αἱ εἴ ἢδο φοῖδίε 1, 2») 11- 
τὰπι βΥδ 15 ἷν, ὅ, 5. 

Τηνικαῦταω, ᾿ΌΓΩ ΨΕΙΟ 1, 29 123. 
Τιάρα, τἰατὰ 11], 1,13. ὀρϑ)ὴ, ὑἱά, ποί. 

Ψ11 5» 3.5. ὅ, 8} 
Τίεσδαι, Ἔχίρετγα δῷ δ'ίαυο ἱ, ὅ, 11. 
Ἡϑέναι νόμον, ἰερα (ΔΠΟΙΓΘ ν, 1, 10. 

εὐδαίμονα, Ὀξατα, Ὀεᾶΐαπιὶ εἢῆσετε 
ἵν, 6,3. Τίϑεσθα, τὴν ψῆφον, [ε- 
τεπεϊαπι ἴειγα, ἀ6 7μάϊοα, {γ)71. κρίνειν 
Ϊ, 3, 17. εὖ σὰ ὅπλα, ἄττηᾶ εἐχρε- 
αἶγα, ἴῃ ριογηῖϊα Ὠᾶθοῖα ἵν, 59 3. 
πρὸς τὸ ἡμέτερον συμφέρον, ἐχ αἵὰ 
ὩοΟΐϊτο δι! Ἔγαγε 111, 2, 20. τινὰ 
σισσὸν ἑωυτῷ, ΠῸϊΪ αἰϊᾳααπι Παεἰε πὶ 
ΤΟ 618 ὉΠ. ἡ... 1. 

Τιϑηνεῖσθαι, τηοῖε παττοὶα. Δα] Δηαϊτὶ 
Β]Π186 ΥἹ]], 5, 19. 

Τίκσειν" πῦρ τέξεται, ἐκοϊτϊ. ἱποεη- 
ἀϊαπὶ νἱῖ, 5.) 23. 

τιμᾷν, ΡγθεΓ 8 ΟΓΏΔΤΕ 1, 6, 20 : ἴϊ» 4» 
ΟΣ πιιῖ, 5.2.» 65: ΒΟΠΕΙΟΙ5.Ὁ:- 
Πᾶγα νἷν 45) 9. ΠΒοποῖοπὶ Πᾶῦοτα ἷ, 
2, 12: 3) 7. μάλιστα τιμᾷν, μὶὰ- 
σιτηὶ ἔδσεγα ἱ, 3, 8. τιμᾷν καὶ κοσ- 
᾿μεῖν, Ὠοποιθ8 ΟΥΏΔΓΕ ἷἱ»,3»,.3. Τα 

μᾶσϑαι μείζονος, ρἱ τὶς οεγηᾶτο ἵν 
1,13. τινὰ, ΠΟΠΟΙΕΙ εἴ δυξίογιτα- 
ἴθ πΠΊ σοηοΙ ἴαγα ΔἸ Ἰοαὶ ψΠ], 79 180 
Οἱ σεσιμημένοι, ῬΡΥΟσΕΓΕ5 Ψ}]], 3, 9. 

Τιμὴ, Ῥτθογαὶ πὶ 1ἷ»9.1», 23: 29 18. ἐκ- 
βάλλειν τινὰ τῆς τιμῆς, ἀε]ίςετε 4}1- 
φαξτη ἀθ τ ΌΠΕΓΕ ἰ; 3, 9. σιημὴν νό-- 
μίζειν τι, ΠῸΪ ἀχοστα πομῃουῖῖ ἱ, ὅ, 
ΤΣ ; 

Τιμωρεῖν τινι, ὉΠΟΙΠῸΙ ᾿Π] ατατα δἰ ἰσαὶ 
᾿Πδἴατη ν, 2, 8. Τιμωρεῖσπιαί σινᾶς 
Ρυπιτο 1. 2, 6: ἢν τ ππρΠ[νΡοἜὸ 
ΥἱΪν. 5» 77. ἑαυτὸν, ἀξ Τεπχεῖ Ιρίο 
(ατηθτα ΓἀΡΡ] ο΄ πα 1115». 1» 15. 

Τιμωρίας σινὸς τυγχάνειν παιδὶ, ΟἹοΟΙΓοὶ 

αυοάδηη τηοάο οδράθγη ἴῃ ἢ]ϊο ἴὰ- 
ἐγατὰ ττν ὁ; ἢ. 

Τιμωρός τινος, αἱ υ]οἰΓοἰζαΓ ἱπ) ατῖδ πὶ 
ΔΙΙσαὶ ΠΠΑἴατη ἱν, 65 2 : ν, 29 7- 

Τίνειν ποινὰς, ἸΏΘΤΕ ΡΟΘΠ85 νἱ, 1, 11. 
Τὶς ααάηίμνι αὐγοξένυϊς Ἰηῤγηηιῖς τη112-- 

ἡμαάτπομ βρη βοαηεόμς λαοὶ «ἴηι απ- 
εηαϊ, «Ἱά, ποῖ. 1, 45. 22. “4«ἀε ὁλί- 
γοι τινὲς, ῬΕΓΡΔΌΟΙ Ψ, 4; 25. μικρός 
σις, Ῥεγεχίριιβ 1, ό, 14 : ἵν, 2») 14. 
ποῖός τις, αὐ] ΠΟ Π4Ὰ6 1ἰ», 29, 1ο: 
3), 165. πολλή τις, ΡΕΙΓΓΊΪα ν, 2. 
27. μεγάλην τινὰ χάριν ὀφείλειν, 
Ρεγπλδρηδτῃ ἀδῦεγε σγαταπι νὶ, 4» 
7. πᾶς τις ἄνθρωπος, ΟΤΩΠΙ5 ΟΠΊΠΪ- 

ΠΟ ὨΟΠΊΟ νἱΪ, 2, 21. Τὴ σομεῖν, 4} ϊ- 
αυἱά ρῥτοο]αγὶ ρέγοσε 1, 3.9 12. σὲ 
λέγειν, τεξὶα, ΡγΟ ΔΙ] ΤΟΙ ἀἴσεζα ἵν, 
4; 2ο: 1, 4, τό: σὲ γίγνεσθαι, 
τηᾶρσῃὶ 6 ππογηθητ ν, 1, τό, Ε- 
Ζ]ατ ῥομὲ περαίοηεηη τη: 6761) μή τι, 
ΠΌΪΪΟ τποάο, πε }}0 πιοάο 1Ϊ, 4» 
2,7. 28: {|} 1. 5 δεῖ εἶν Ὁ, Σου ποδὲν 
σιν ΡτΟΙὰ5. ΠΟῚ ὙΠ], 2» 5. Τὶς 2γο 
ὅστις «Ἱά, νοΐ, ', 2) 1ο. ΡΙῸ ὁπότχερος, 
ΕΓ ἷ, 3») 17. Τὶς 2γο ἕκασκος 11], 
3, ὅτ. λέγέεπο, τις. Ὑ]. 1γ,. 6. 2.) 22: 
4.520: νἱϊ, 5» 81. Ρομ τὶς βεφωῖμν 
ῥγορονηθη ῥίμγαίε 111, 3,.6: νἱῖ, 4» 
5: ΨΠ1, 8, 4. 1π|οἰδιρεμν σὶς 11, 4, 
18. δἰ πὶ αγ΄ε ρεη11. 117) 2) 25. 

Τί γάρ: αὐάνημεε ἂς «να τ νὰν ἃ. 5. 
Ποῖ. 5», 18.19. Τίδέ ; «]ά. ποῖ, 11], 
2... 18: 1, μοι Το, 2. Ἐν Δ δν 
γὰρ εἰμῥεῖσο, «]ά. ποί, 1γ) 2, 13. Τί 
μήν ; αυἱάπὶ ὃ 11, 1, 9. Τί οὖν: 
νἹἱά. πὶ, 11,.2, 18 ν; 39) 52. δ|8 
τ 5 ὃ τ], 3») 46. τί οὖν, οὐ «νἱά, 
μοί. ἀϊν ἃ ἢ: 

Τλῆρι, (ΠΊΏΕΟ 1191» 2. 
Τὸ {ενυἱὲ Ἰοἱΐ ογαίϊομί, φιία {μό 6Ε}1 ἰσ-- 
Ομ ἱδηοί ἴ, ὅ, τι. Τὸ ἀπὸ τοῦδε, 
ἀεῃίηο νἱϊ, 19 11: 29. 9. σὸ ἐκ φοῦ- 
δε 14. ν, 5, 43. Τὸ πρῶτον, ὈτΙΣΩ τη 
Υ; 4» 7. Τὸ δεύτερον, ἰεοΠ60 ἰΪ, 2» 
2. Τὸ, Χοιπὸν, ροΐεα Υἱΐ» 1, 18 : 



ἸΝΡΘΕΧ ΟΕ ΖΟΙΤΑΤΊΒ, 

ΙΔ, 3,22. Τὸ μέγιστον, ηυοἀ πηᾶ- 
ΧΙΠΊ πὶ εἴδ, ΠηαΧΙ ΠῚ ἵν, 1, 24: ν» 
1, 22. Τὸ νῦν εἶναι, ἴῃ ρτροίεπιϊα γ᾽, 

3» 42: 55.353. 
Τοι, ἴλη6, ΟΠ ΠΟ, ΠΙΠΊΪΓᾺΠῚ ἵν 5» 13. 

νᾶ. ποῖ. 1ἰϊ.,. 3. 51: ν, 4; 38. οὔ 
τοι, ΠαἸϊο πιοάο Π, 3,42. οὔ σοι 
ἄν εἰδεῖεν νἱ, 3, 21. ἐγώ τοι, ««4]- 
ἀεῖὰ ας 2...25. 

Τοιοῦσος, 815, ἅ, ε. ἴᾶπὶ ρτεοοδηϑ Υἱὶ, 
5, 84. ταῦτα καὶ τοιαῦτα, Ὦδο εἴ 
δῖα ἢ α] αὐπηοαὶ ν 1], 2, 26. εἰ μὴ ταῦ- 
τῶ, ἀλλὰ σοιαῦτα, ἢ ΠΟΠ Ὦδοο ἱρίδᾶ. 
σατο σα α ν᾿, 55» .33- 

Τόκος, ἴσα πα 5, ἡγοῤῖσε ἀδ {ταξτα, σαετη 
ἄρογ τεάάϊς ρτβεῖεσ διε ἀσοερία τα 
ὙἾΠ, 3, 38. 

Τόξευμσι" Ἐντὸς φοξεύματος γίγνεσθαι, 
Ἰηττᾶ [6]} Ἰδέζα τη ργοργεβατγῃ εὐΐε 1, 
4» 23. εἰς τόξευμα ἀφικέσθαι, 14. 
1δϊά, 

Τοσαυτάκις, ἴοῖε5 ν1}]}, 8,12. 
Τοσοῦτος, ἰΔ 0 1|115») τὰ ἢ ΡΆΓΨῺ5 νἱ» 3» 

22. τοσοῦτο ίς. κατὰ, ἴῃ (ἰδΔηϊαπὶ 
νι, τ ἃ: 

Τόσῳ ἐμτεἰϊρημεὶ τ Τὰς 
Τότε μὲνετ-τσόσε δὲ, πιοάο---τοάο ΥἹ], 

1. 10. 
Τοὐναντίον τούτου, ΟΟὨΓα ὙΠ], 4» 9. 
Τοὐνσεῦϑεν, Ὠΐης Υ, 5» 21 : ἱϊ, 1) 42. 
Τοὔρσταλιν, Ποῃιγατία πῇ ἴῃ ρᾶτίεπῃ ΥἹ]ὶ, 

4; 32. 
Τραγικὴ σκηνὴ νὶ, 1, 54. 

Τράπεζα, νἱξϊα58. Σὺν σραπέξζᾳ ζῆν, 
νἱέξα αὶ νὶ], 29) 26. 

Τρέπεσδαι, π᾿ ἔα ραπῃ σοτηρείϊεγε 1ἱ, 3» 
18; ἵν; Ὑ}1}: 1, 8. ὙΜΕΕΙΠΡΎΜ εἰς 
φυγὴν, φοί παάτίμνγ Ψ, 4, 7. ὉΪ 
τηεάϊατη εὐ σᾶρεῖα ἔχπρατη. Τρέ- 
σεσϑαι, ἀδνεῦίὶ νἱ]], 5, 17. ἐσὶ ἕν 
ἔργον, Ἰὰ5 τεὶ πάϊο ἀδάϊτατα εἢε 
Ἷ Ἔ21- 

Τρέφειν γυναῖκα τὴν ϑυγατέρα τινὶ, εἀ- 
οᾶτε Ια πὶ ]1σὰἱϊ σοη]αρεπὶ ἔαϊα- 
ταῦ 'ν, ό. 9. 

Τρίβος, {πν τα 1ν, 55. .12- 

ὁδὸς ἀτραπός. 

Τριόργυιος,, {πῃ ΟἸΠΑΙΌΤ Υ]»; 1, 52. 
Τρίτην ἡμέραν, πυάϊα8 τοττϊα5. νἱ, 3, 

11. 
Τρόπος, ἰῃ ΘΠ ΠῚ, ΤΠΟΓδΒ ᾿, 25 ΤΙ; 

16: ν, 2; 27. διὰ χὸν πρόπον, ΟὉ 
τΑογα5 ἴδοι ε5, εἰεραηῖεβ οἰ διηδϊ- 
165 ΠῚ 1» δ. 

Τροφὸς, ἡ, ΛΌΙΓΙΣ ΥἹ], 3,13. 
Τροχάξζων, οἰταῖο ρσγδάᾳ ἰἰ, 4, 3. 
Τυγχάνειν σῶν ἀξίων, ͵υβὰ οοπίδααϊὶ 

ΡῬΓΙΘΟ Πα 11, 29, 21, τινὸς, ΔΓ ΏΡ6ΓΕ 
ΔἸϊαιετα ἴεἴο, ποη ΔΌδτγατγα ἰέξϊα δὺ 
ΔΙΊΩῸΟ 11, 3»), 18 : ἵν, 6, 4: νἱϊ!, 3» 

τ 20. πᾶρά σίνος, σοηΐε αὶ Ὁ δΙᾳαο 

Ἠε(νεῆ. 

Ϊ, 6, τος ἰἴΐ, 3, 8. Τυγχάνω ὧν, 
ἴοτίε [Ὧπ|Δ, οαίὰ ἀξ 1, 2, 11: 
ν, 1, 2. παρὼν, ἴοτία Δα(ΠῚ ἱν; 1» 
22. βουλόμενος, ΝΟΪΟ ἴϊ, 4. 32- 

Τύστειν εἰς τὸν ὥμιον, ἴετῖτε Πα ΘΓ πὶ 
Ὑ 2. δἰ 

Τύρβη, τατθα, γερὰ 5 ἱποοηάϊτῃ8, οῤῥ. 

εὐκοσμείῶ 1, 2), 3. 

Τύρσις, ΓΓῚΒ ν]]») 5» 10. 
Τυφλὰ τοῦ σώματος, Οδ6 685 ῬΑΙΓΕ5. σΟΓ- 

ῬδΥ5; 2." ἘΠ Ρ ΠΙ9.3» 45: αν 
Τύχη, οαἰατῖταβ, ἰοτίαηα δάνετία, 

ἴοῖβν» ἡ», ΤῊ ἢν Ὁ 7 Τύηἦα 
ἀναστρέφειν, νἱξιογίατη δΔάϊπηθτα ἱγν 
25..25. Τύχη ἀγαϑῆ, αυοὰ εἰ κ 
δυπυτηᾳυε πὶ ἵν, 5,» ΑἹ. 

Τῷ ομή ἱγιῆπ. εο αι ἵν) 5» 9. 12- 

Ύ. 

“Ὑακινϑινοβαφὴς, Το]οτ5 ὨγδοιητὨϊηὶ 
νἱ; 4. 2: 

Ὑβρίζειν, εἴε. ἸηΓο]δηἴθπη, οοπία πη6- 
Ἰιοίε τταξϊατο, οῤῥ. σωφρονεῖν Ν}}}». 1, 
30. διὰ τὸ ὑβρίσθαι, ΟὟ ἃρρερίαπῃ 
σοπίατη δ], ὧδ ἐο φιεῖ ομημολμς 
7}μξϊως ἐγαὶ ν, 4,35. Ὕβρίζειν, ἴε- 
τοοῖγα, Ἰαίοινιτε, ἀφ εφο Υἱϊ, 5.9 62. 
(7. Καηπ. «ὦ Οἴγερον. ῥ. 25.5.5 μδὲ 
ὑβροίξειν, α Οὐερον. ἐαῤ οαίμν ῥὲγ τὸ 
σκιρσᾷν. “Ὕβρισμένη στολὴ, υἱά, ποί. 
1) 4» 5. 

Ὕβρις, ᾿π] τί σοηπίαπ,εϊ οί, ἔεγε ἐκ 
Γρετθῖα εἰ δηϊπιῖ ρεϊαϊδητία οτίδ, 
Οὑῥ. σωφροσύνη ΥἹ1ϊ, 4, 14- 

Ὑβριστὴς, ᾿πίο]ε 8, ρϑίμ]δῃβ 1119. 1» 
21. ἀε ἐο ψηὶ αἰΐεγιμς μΧΟΥΦΗ; ἐδηαΐ 
Υἱ, 1, 45. ἵππος, Θ41}5 [ΕγοΟΪ ἢ 8, 
ψμΐ ῥγώ ἰαψουϊα πιογαεί, σαἰριγαίν 
Ὁ {{0γ677: φασι 1 σἰσ. ὙἸῚ, ας 62. 

Ὑβρισσικῶς, Οἀτα σοπῖατηε]]1ὰ 8] ΟΓᾺ ΠῚ 
ὙΠ|Π,1..323- 

ὝὙβρισσὸς 14. ,ά, ὑβριστικὸς, Ἰη!Ο] 5 
᾿Ψ,, 8.9,.41-. 
Ὑ γιεινὸς, (ΑἸ αὈτΊ5, δ ἰοοο ἱ, 6. τό. 
“Ὑδροποσία, Δη0188 ΡΟΙΙΟ 1, 5,12. ὗδρο- 

πότεῖν, Δ] 08 ὈΙΌΘΓΕ νἱ, 29), 26. 
Ὕμινεῖν τοὺς Θεοὺς, ὨγΠΊΠΙ5. σε]εῦτγατα 

ἄδοβ 111, 19. 23. 
“Ὑσπάγειν φυγῇ εἰς δυσχωρίαν, ἴαρα ἢ- 

τηιΐαῖα ποίϊεβ ρα! ]Π σεγα δᾶ ἴῃ ἰοσᾶ, 
Ὁ 111}15 ΠΟΟΕΥΙ ρου 1, 6, 37. τοὺς 
πολεμίους, πῃ ἐο η4ἱ ρεάξτῃ γαξεγεη- 
ἄἀο Δ]}1οἷῖ Ποῖζεβ, υἱ ριορίῃβ δοςε- 
ἄεγε δυάεδηζ [4 2. ὃ. 

“Ὑ σακούειν χινὸςγ) ράτετα, δυϊου]ίατα 8- 
Ἰϊσὰϊ ἵν, 1») 3. τῶν πολεμίων, ἢο- 
Πίυπι ᾿πτροτίατη {ᾺὈΙγα νι], 1. 4. 
φινὸς, τ αἰϊαυα σοτγητηονεγὶ δὰ μᾶ- 
τεὺπάστη ψἱϊ1, 1, 20. σιν), οὈαδάϊγα 
Αἰϊσαὶ νι}, 7.) 16. γνοοβπιὶ “τείροη- 

Ε4 



ΙΝΌΘΕΧ ΟΚΖ ΟΙΤΑΤΙΡ. 

ἄεγε με δάνεηϊγε 111, 3, 11 : νΠῚ, 
3, 21. ὑπακούων σχολῇ ὑπήκουσω: 
πατῃ [δὶ οὈδάϊνι συ πέϊδητϊεγ οἵ ο- 
δτε ὃ ΝΠ], 4. 9. τοῦχό γε, ἴῃ 80 ΓΕ 
ΘΓ ΡΑΓΙΘΙΟ ᾿ἴ, 2. 23- 

Ὕσανίστασθαι, [ατρετα ὧδ οΟὈΙ ἰἱ, 

« Ἂν 9; - ΡΥ Σίς 
Ὑσαντιάξειν, ΟὈν ΙΔ ΠῈ Ρτοσεάετγε 8]]οὰἱ 
1ν 5.2; 18. Ὁ. ἢ».5» ὃ: 

Ὕπαντᾷν, οσουττοῖο, ΟΌν Δ ΠΊ ρτοοε- 
ὍΒΙΕ ἦν» 2, 17: Ὁ, 3, δ. ψι;,.5» 
ἼΕΣ 

Ὕπάρχειν, Ταρρείετε, δὰ αὔτη ρτϑ- 
ἤο, Ρᾶτγαζατη, 6116 1; 5» 5: 6, το: 
111. 5. ΕΖ: 1» 3» 8, ὑπῆρχε ἄρχουσι 
ϑεραπεύεσθαι ὑπὸ τῶν ἀρχομένων, 
Παπο ἔγαξϊαπη ρεγοϊρίεθαηὶ ἀπο ε5. 
αἴ [αἷς οοἰεγεηῖατγ 11,1, 23. ὑσάρ- 
χεν σοὶ, το έϊατα. [9103 ὑπ 4}1- 
Οα]ὰ5 ἵν, 5» 31: εἶνωι ὑπῆρχε, [ο]6- 
Ῥαϊ εξ ὙΠ, ὃ, 20. ἅτε καὶ τῆς φύ- 
σεως ὑπαρχούσης, ααϊα 815 εταῖ Ὁ 
ἱρία παΐαγα νἱ, 44» 4. 

Ὕαρχοι αὐτοῦ, ᾿τϑοξεξὶϊ 6} 5 ᾿ταρεγῖο 
{0} 11: 4, 10: ΙΗ], 3, τῦ 

ὝὙΖ εἸξεῖν, ΟΟΩΘΥ͂Ο Ὑ1|1. 1,.32 : 8, ἴδ. 
τινὶ ϑάκων καὶ λόγων, αἰϊσαϊ σεάετα 
{6} ]ὰτὰ Ροκτογθτα εἰ ῥτίογετ ἰοααὶ 
Αἰ’ ἐπὶ ἤπετγα νὶῖ], 7», 10. 

Ὕπέκκαιμα ἄσφαλεος, ὈϊΓατηεη 4υοά 
ἴδοι!α σοποῖρις ἰβηεπὶ νἱΐ, 5» 22. 

Ὑσεκκομίξεσθψαι, ἰεοατη Γανεμετα ἰἱ, 
5.1.3, 

ΣΌΝ Οἶδπη ἐβέστα νἱ, 1. 26. 
᾿Ὑσεναντίος, αἀνετίατιιιβ 1») 6, 38 : 1Π]» 

» 509. 
“Ὑσεξάγειν, ἴε ΤᾺ ὈἄασΕΓα 111». 3, 6ο. 
Ὕσὲὶο τὴ ομηι φερῖί, ὑπέρ τινος μάχε- 

σϑϑαι, Ρὑγὸ [αἸατε ἃ] ο} 5. ΡυρΠαΓα, 
δὰ εὰπὶ ἀείεηἀδηάαχῃ 1, 1, 21: 
ἷν, 45» 11: Ν]ΠΠ, 5, 12. ὑπὲρ τῶν 
“πρόσϑεν ἀκοντίζειν, [ὩΡ6Γ ΔΏΤΟΤΙΟΓΕ5 
16] τυϊτῖετα νἱ, 3», 24. ὑπέρ τινος 

ἀπολογεῖσθαι, ῬΤῸ 8]1ῖ40 ἄϊσετε ν, 
Α, τι. ὑπέρ τινος εἰπεῖν, 1ε[. 11,.1..13. 
λέγειν, Δ]1Ισ)}ὺ8 ταὶ βγαῖία ΠΆΓΓΑΓΕ 
τ. 2. π| ὑπὲρ ἡμῶν, ποῆτα οϑαίᾳ ἱν, 
4.5.2. ὑπὲρ σοῦ, ὨΟΓΊΪΏ6 ἴθο 1], 3» 

14. ὑπέρ σίνος ϑαῤῥεῖν, 4ε αἴϊαψαο 

εὔξδ᾽ θοηο δηΐϊπιο, ἥπα υαἱϊο πηεῖὰ 
ψΠΠΡρῚ ἸῆΣ ΟΥἸΜΙΕ ΘΗΝ ἃ, Ὁ, 12 Ὁ 
ἵν, 1, 2. απίε ἱη ΠΗ} μηι 5 6. 40 : 
1ϊ. 4» 13. 2) μηι ἀφοι, ὑπὲρ ἥμισυ, 
Ῥᾶττε ἀϊπηϊάϊα ΡΙ ΓΕΒ 111».3,. 47. 

Ὑσπέραισχρος, νᾶϊὰς. ἀείογπη 5. 11, 2, 
“ὃ. 

Ὕερβάλλειν αἴσχει, ναϊάε οὐξ ἀεΐογ- 
Τῆς ΠῚ Ἷ, 2, 20. ὑπεεβάλλεσθαι πλή- 

9, σινὰν τα Πὐταάίης {Ὡρέγαγα 11, 19 
8. ἀγαϑοῖ;, νἱηοεῖς Ὀεπείαοϊε πο 

Ψ») 3». 9.4: 

ὝὙπέρδασυς,. δἀπγχοάσπη Ὠϊτία 5», οἷ 
κἱηρὶς δαγδαίο ἰὶ, 2, 28. 

Ὕ“ερεκπλήσαεσθοι ἐπί τινι, νε στη η- 
ἴεῖ δάπηιτατὶ Δ] λεπῃ ἷ, 4. 25. 

Ὕπερεμπίπλασδαι, πἰπηϊα ἰατρ τεῦ {Ὲ 
ἰανιαγε δά εἀεηάμηι δ θΒεηἀστπαας 
ΤΟΣ 1 

ὝὙπερεσπιϑυμεῖν, ΝΕ ΘΠ ΕΓ σΌΡΕΓΕ ἰἱγ, 
2. 21 δ ΜΙ, Ἐς 

Ὕπερέχειν τοῦ ὕδατος, ἐχίϊατε ΡΤ ἃ- 
4αδτῃ νἱϊ, 5, ὃ. 

Ὑπερηδέως, ΠΡ επεϊβηπλς νι δ, 21: 
Ὕπερηφανία σοῦ σπρόσου, ἰρξοϊεπεῖα, 

ΤἼΟΓᾺ ΠῚ ΝΟ ,2» 27. 

Ὑ περισχυρὸν ἢ ἔρυμα, του Πτγηυτὴ οᾶ- 

ΠΕ] ] πὶ ν, 2,9{ 2. 
Ὑπερκαλλὴς, ἰοηρε ξοτπιοπήπτιηυς ν, 

ας 17: 
ὝὙπερμέγεϑες ἔργον, τεβ Τατητηδ αἰ ΒΕ - 

ΟὐἸτδτβ ἱν 6, 8. 
Ὕσερσίνειν, ηἰταϊαπχ Ὀΐθετε νἱ], 8, 

10. 

“Ὑσερφαλαγγεῖν, Ῥτοάαξϊα ρΡῃαϊδηρε 
ἐχοεάεγε εἴ σοδίσετε Ὠοπιαπὶ ἃ- 

οἴεπι, δεν ηρείη νὶ, 3, 26 : Υἱὶ, 1, 
5. 

Ὕπερφιλεῖν, νεΠΕΙΊΘΠΪΕΓ ΔΤΏΔΓΕ ἴ, 4; 
6. 11.1.18» 

Ὕσερφοβεῖσϑαι, γεΠειηξηΐει πχεΐθετγε 
15. 3. 2: 

Ὕπερχαίρειν μανϑάνων ἱπαεύειν, εηα]- 
τα! πάϊο εἰ ἐχοόγοῖο νεεπηξδη- 

ἴεν 46 Εδνα 15. 1... 
Ὑσέχειν ἕαυσόν τινι, (εἴε ἄατε δ᾽ σαὶ 

νἱ!, 5) 44. 

Ὕ ήκοός σινος, ΤΏ ΡΕΓΙΟ Δ] σ]ὰς5 (0Ὁ- 
Ἰδόξαθ ἐν, 2.1 ὙΠ, 

Ὕτηρετεῖν τινι, στ᾿ ΟΔτΙ Δ] 1σα] ἵν, ὅ, 
6. ὃ. γη. χαρίζεσθαι ν, 1, 19. ἰτη- 
Ρεταῖδ ἔάσεγε ἱ, ὅ, το. σὰ συμφέρον- 
σα, σοτημτηοα!5 Δ 16 }5 ἴογνῖγε ἷ, 6, 
39. καλῶς τινί σι, Πᾶνᾶτε Ορεγδπὶ 
ἐρτερίαγη ἰῃ τὰ δἰ αυᾶ νἱ, 2» 2. μιι- 
σϑοῦ τινι, τηοῖσεας {ὲ Ἰοσᾶγα δἰ σαὶ 
νὶ, 2, 37. τῷ συχεῖν ἃ ἠβούλετο, 
σοηΐεααϊ φαοά νοἰεθαΐ νὶ, 1, 33. 

Ὑπηρέτης, ἈΡΡΆΓΙΟΥ ἰϊ, 49 4: ν» 3» 

523 4..18.:. 5.3. δ ΤΠ Ε΄ τῶν 
ἀε δοὸ αυἱ δχεγοῖῖαὶ σοπηπγοαῖαπι 
ῬΙΘΌΘΕΙ, 1, 21. 241 7) 5, γ0. πὲ 
Δρρατγίοτε ἱπυροτγάτογὶβ, αἱ ἃτσεῖ 8 
σοηοίοπε εο5, 4005 ἰπτεγεῖῆῖδ ΠΟῺ 
ἴ45 εἴ ΥἹ, 2; 12- 

Ὕσπηρετικὰ ὅπλα, ἅττηᾶ ΤῊΘΓΟΘΉΔΙΪΟ- 
τα ΠῚ ΤΠ ΠΤ 1191, 18, 

Ὑσνομαχ εἰν; αἱἹάϊ. τού. ᾿ὶ, 49 26. 

Ὕσπὸ 1) ομῃ ρόρ, μρηιβοαί ἃ : ὑπό 
σίνος σιτρώσκεσμαι, Ὁ ἀ]ίααο να ϊ- 

ΠΕΓΑΤῚ ᾿ἷ,.1, 8. ὑπό τινὸς ἀναγκάξε- 
σθαι ἰἰ,. 3, 10. ὗνστό σινος ἀπόλλυσθαι, 
«Ὁ αἰΐᾳιο ἐνεῖὶ ἱ,) 6, 45. ὑπό τινὸς 
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ἀπολέσϑαι, Δ]1ΟὉ}5 ΟΡ ΡΕΤΙΓΕ 
ΨΙ» 1») 41. ἡ ὑπὸ πάντων τιμὴ, Ὦο- 
ΠΟΙ ΔῸ οπῃηίθυβ ἀείαίις 111, 3, 2. 
“ἦε σαμία : ὑπὸ κάλλους, ΟὟ ρυ]οὮτ]- 
τυάϊπεπὶ νἱϊῖ, 7») 22. ὑπὸ τοῦ ἔκσε- 
πληχϑήναι, ρτε ἥαροτε ΟὟ [ὉὈ]- 
ἴχτη τα] ΠῚ νἱϊ, κ, 21. ὑφ᾽ ἡδονῆς 
ΨΕΠν3,), 42. ὑπὸ τῆς ἡδονῆς ἱ, 4.5 16. 
εἰ ὑπὸ τῆς χαρμονῆς, Ῥτδα βδυάϊο 
ἷ, 4: 22. ὑπὸ λύπης, φῬτθ {ΠἸΠ τα 
νἱ, 1,35. ὑπὸ μεγέϑους, ΟὉ τηδρηϊ- 
τυάϊ!ηεπα (21, ἐεγγονῖς ν, 2.) 34. ὑπὸ 
τοῦ φόβου προαντοϑνήσκειν, τηεῖα τηᾶ- 
7οτὶβ ΤᾺ ΡΡ]1ΟΙΙ τηοσγίετη ἢδὶ οοηίοϊ- 
[ςεἴε 11,1, 28. 2) ὑὑμη αἱ. ὑφ᾽ 
ἑαυτοῖς ἔχειν, ἰαὉ 0 ΠαΌετγε ἱτηρε- 
το 11,1, 26, ὑπὸ τῷ ἵππω πίπτειν, 
{Ὁ εἐαυ ΠΏ Οδάεγα Υἱῖ, 1, 37. ὑπὸ 
τοῖς ὥρμωσιν εἶναι, ΟἸΤΤῺΣΝ [Ὀῖτε, 
}απέϊοβ εἢα ουτγθ5 νὶ, 45 1. ὑπὸ 
ταῖς ἀσπίσι, καϑῆσθαι «Τα, πηι. ΨἸΪγ1, 
40. 3) (πηι αροι. οἱ ὑσ᾽ αὐτοὺς, 
40] 115 Ῥᾶτεπῖ ν]]ῖ, 8, 5. οἱ ὑφ᾽ ξαυ- 
σὸν, 4] 6708 Ἰπηρετίο ῬΆτεθαπι ω, ἣν 
3. οἱ ὑφ᾽ αὑτὸν ἄρχοντες ἢ. ε. ὕπαρ- 
χοι, ἄυσεβ {Ὁ αἰτετίτι8 ΔυΓΡΙοο ἱ 1}. 
175) 22. ὑπὸ τὴν σκοπὴν ἐλαύνειν, 6- 

ααϊίατε (Ὁ, ἀ. ὁ. τίγηε “ὦ [ρεοα- 
Ἰδπὶ νὶ, 3» 12. ὑπὸ τὰ τείχη ἄγειν, 

Τὰ πηοξηἰα ἐχεγοίτατη ἀθσετα, (γῆ. 
“πρὸς τὸ σεῖχος προσάγειν ν) 4» 

ΝΡ, Ἢ Ἔ 
Ὑσοβάλλειν, ΓᾺΡ ΈΓΕΓΙΕ 111,3.) 56. 
Ὕ“οβολὴ, οἹά, ἐξ. 
Ὑσογραφὴ τῶν ὑφϑαλμῶν, «ἱά, ποῖ, ἱν 

ἄν ΖΦ. 
Ὑσόγυιον, ἐξ ὑσογυίου, [ΟὈΪτο, εχ τε- 

σεητ ογάϊηδ νἱ, 1, 43. 
'"Ὑσοδέχεσθαι, ἱτταδπίθτη ἔεγατῃ Ἔχοὶς- 

Ῥετγὲ 11.) 4.0 20. ΔΟΟΙΓ 1, 6, 36. 
'Ὑσοδήματα, οΔ]οεἰ 1], 1, 41. 
Ὕσοδύεσθαι, [ὈΪϊτΕ ἴ, 5, 12: 

δ1- 
ὙὝπσοξζύγιον, ἸαπηξητΏΓη νἱ, 3», 5: ν᾽], 

5) 3: 
“Ὑσόϑεσις, τεραΐα, δὰ αυᾶπὴ 4υϊά εχὶ- 

Θίταγ εἴ ΘϑΠἸτηδίατ ν, κα, 13. 
σοκατωμένειν ἐν ἀργοτέρᾳ χώρῳ, ἴε- 

ἄετε οχἱοία τη πη ἰοοο, αὉΪ πδο ρΡ]}ο- 
Τάτ ἢδο ργθάδγῃ {101 ρᾶάτοτε ρος 

ἵν, 3» 3: 
Ὑσολαμβάώνειν, [αἰρίσατι! νὶ, 1, 26. 

Ὑπσολαβὼν εἶπε, τείροπάϊς, ἀΐσεη- 
ἔστ ἜΧΘΟΡΝ 2. 2.: ἵν. ἴ.. 10. 
ἔτι λέγοντος αὐτοῦ ὑπολαβὼν εἶπε, ε- 

75 ΤδττηοΠ6 ἱπιεγροίαῖο ἀἰχὶῖ ν᾽, 5, 

“Ὑσολείπεσθαι, Τα Πῆετε, τεπλάπεζγα ἷ, 

ἢ 27. ἢ ᾿ 
ὝὙ σομένειν, ἰαὈπβεγε, ποη ἔπρετγε, ᾿π|- 

Ῥείαπι ποϊίῃπι {δπίπετε Υἱἱ, 1, 

1119. 3» , 

30. ὑπόμεινον προστάξας, «Ἱαη, ἡ. τ, 
59 22. 

Ὑ πομοιμνήσκειν σινά τι, ΟοΟπητηοπείᾶ- 
ΟΟγα ΙΕ ΠῚ τεῖ ΥΙ».4».29. 

Ὕόμνησίν τινος ἔχειν, Δ] αἱά τλοπεῖς 
ΡΟΙ͂ξ 111, 3,38. 

ὙὙπονοεῖν, (αἹριοατὶ 111,3, 20. 
Ὕποπέμπειν, Οἰατὴ πιϊτῖεγα πα πο τὰ 

1, 4521: ἢΠν17),.3. ἜΧΙΕΙΏΡΙΟ τηϊῖ- 
ἐεῖο 111. 2.7 22: 

Ὕσποπίνειν, υἹά. π΄. ὙἸ1],. 4.9. 9. 
Ὕποπτεύειν, ΓαἸ ΡΙσατὶ ν, 2, 9. Ὕπο- 

πὐλνδεσϑ κι, Γαἱρεξϊατῃ νἱάἀετὶ 11, 4, 
τό. 

Ὕποππτήσσειν, γετεουπήάυτη ΕΠ ἱ, Ρ 
8. τενεγετὶ, τηᾶΡῊΪ ἄπσετε ἱ, ό, 8. 

Ὕποστος, [αὐρεξὶμς 11, 4, τ6. 
Ὕποτέμνεσψαι, ἰῃτεΙοίρεῖα ἷ, 4, 19. 

ΡῚ 
Ὕσοτιϑέναι, [Ὁ δ᾽ στε, απ ἀατηθπεὶ ἴο- 

60 Ἰᾶσογα νἱΐ, 59. 12 : Ὑ]]], 1, 41. 
ὝὙποτρέχειν λῃστὰς, ἀρδτεαὶ Ἰδίγοηδϑ 

2». 112. 
᾿“Ὑσοφαίνω" ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ὑπέφαινε, δὶ 

ἢ] ΧΙ, ΟΡ. πρὸ ἡμέρας ἵν, 5, 14. 
ἽΝ ὅπλα, ΔΙΓΩΔ βείζαγο ἱν, 5» 

57. δασμὸν γἱϊ, 45 9 ὩΟἱ. 

“Ὑσοφεύγειν, Τα Ὀτετίαροτε ἢ], 2, 8. 
Ὕ ποφϑονεῖν, ἰπνίἀϊα ΠΟΠΠΙ ἢ οοπι- 

ΤΊΟΨΕΙΙ ἵν, 1, 12. 
Ὕποχείριος, ἴῃ Ροτείαῖεπι τεάαξιυ5 
ὙΠ 4: ΤΩ ὑποχείριον σοιῆσαι πὸ χω- 

ρίον τινὶ, [Ὁ] ΐσετε οαἤεΙ] τα δ]τουϊ 
ν, 3» 13. ὑποχ. γίγνεσθαι, ἴῃ Πο- 
Πιατὴ νεηΐγε ροϊεῆαίθγη 11, 4. 13. 
16. 

Ὕποχρίεσμαι ποὺς ὀφ.). ἔχουτα [Ὁ]}1- 
ΠΕΙῸ ΟΟὈΪΙ5 {π|5 ΙΗ, 1,41. (ει ὑσο- 
χοίειν 7ὲ αἰ ενὶ ν}]1, 8, 20. 

Ὕποχωρεῖν, [ε ᾿ δύλοσις 111..1..2. 3. 
σοῦ πεδίου, Ε ΟΔΠΊΡΟ ἴδ Γαδάποοτε 1], 

4. Ὸ: 
Ὗς ἄγριος, ἈΡΕΓῚ, 6, χ8. 
Ὑσγινοβαφὴς, σοἴοτε Ὠγίρί πο εἰπέϊυς 

ΜΠ, 2. 1: 
Ὑστερίζειν, τατά 5. ΤΕ], ΠΟ οϑάετα 

σεϊετίταϊθ οὐπὶ 8}1|5 ργορτθαάϊ ν, 3, 
43. ΟὟ ταταϊταῖετη ἤἥπεγα 6 τηᾶπα 
εἰὰ ὉΪ ΟσοδΠΟὨ 6 ΠῚ ΟὈ]ιατη Υἱ}]), δ» 
ἡ. μὴ ὑστερίζειν πσὸ εἰδέναι, ἴὰ σορπο- 
Ισθησοῖ ΜΠ} ερριδι, νοϊρῖν δος δ 
κραυγὴ οὐδὲν ὑσαεοίξουσα τοῦ λαγῶ, 
ΟἸάγοΟΣ 401 Ἰἰδρογεσα θοάεξτῃ τῆοάο.. 
ρΡεΠδαπΟΓΙ, 6, 40. 

Ὕστερος, ῬΤΓΙΟΓΙ ΡΓΟΧΊΤΙ 5. ἴΐ, 3, 21. δ. 
ξέη. ΡοΙ, ἃ ἴεγροὸ ν, 3, 42. 

“Ὑφηγεῖσηαι, Ῥτοσθήετε 1,» 4» 27. 
τηοηῆτγαγε Μ]], ὙΠ ΠΩΣ 

ὙὝφηνίοχος, ἃ τίρεΒ ἴαπλα]ς νἱ, 4, 4 : 
ΨΙ1. 15 1. 

Ὕφίεσθοι, Τεξηΐϊοτεπὶ εξ ἰπ οβήοϊο, 
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ἴσο οθευηάο 1Ϊ, 1, 24. σοποδάδγε 
}εϊεη: νὶ, 3, 36. σεήετε ῥηιρηαηί 
Ν, 2, 12. ΔὨΪΠΊΟΒ ΓΕΓΉΪΤΓΕΓΘ, ἀε τὶς 
ψηῖ οὗ ἱπογέϊαπι εἰ 1 φο! ἐϊἱέατφηι δ εἰ- 
ἐμη (ΟἿ σέγεγε ΠΟΤ ᾿αμαΐθη! ὙΠΠ|.. 8; 
26. 

Ὑφίστασδαι, ἴῃ ἴα ΤΕοῖβετα νἱ, 3, 32. 
36, ὑποστάντες, ΓΑὈΠΙ ΗΕ, οῤῥ. 
φεύγοντες Ἰν; 2) 31. 

Φ. 
Γ 

φάγειν, οοπηεάεξγεα, αἰὁ ἤοη176 ἵ, 2.) 11. 
Φαιδρὸς, ὨΠΑτὶ5 να] τὰ 111,3, 59. 
Φαιδροῦν, ΕΧὨΠ]ΠΔγατα 11, 2. 16. 
Φαιδρύνεσϑθαι, Ὠιϊάτοπὶ εἴ, ᾿ϑοε πὶ 

ΔΏΪΠῚΙ ρτοάσγα να, ρεῖῆα, νοςε, 
[ἘΊΓΏΟΠΕ ν, 5. 37. 

Φαΐνειν τινὰ, ὨΠοΙγδη αἰϊσυΐὰς ἀείεγτε 
', 2214. Φαΐνεσϑαι, ρρᾶϊετε ἱ, ὅ, 
43. εἴ τὶ ἀγαθὸν μεῖζον φαίνοιτο, ἢ 
48 πιο] ϊοῦ ἔοτία τᾶ ΔΒ] ΓἜτγῖσ 11,1, 
23. Τινὶ, τῇ δἰσα) 5 σοηΐρεέϊαπι 
ΡΓοάδο ἰΐ, 4, 56. Φαίνεσθαι, νἱάετὶ 
11, 2,920. Φαΐνεσθαι, εἴτε ἱ, 2, 16: 
6, 22: Ννἱϊῖ, 3, 14. δός μοι φανῆναι, 
ἴὰς αἱ βᾶΠι νὶ, 4, 9. ϑεγντ ῥεγῖ- 
να : φαίνομαι ψευδὴς, τηεπτῖοτῦ ν, 
259 4. διαφέρων, ἐχοεῖϊο ἱ, 3,1. Φῥρο- 
νῶν, (ἀρῖο ἵν, 6, 8. 

Φαλαγγομαχεῖν, δἀνετίῃβ5. ρΡεάιίαία πὶ 
Ῥύρβπᾶτζε Υἱ, 4» 18. 

Φάλαγξ ιὴ φωιίϊδοι φοῖογς Ἰημνγμέῖα 
“ἔνε »παγον βυφ φηΠΙΟΥ ΧἸΪ, 1.).22. 2) 
“εἰες, ἐπργῖνιῖς αἰογία 111,3, 6 : νἱ, 
3,22... 25...3} 7185 Ἰαράτα ΜΠ 8... Ε- 
δ 7": ὙΠ Ἐν τον ἐχὶ φάλαγγος ἄ- 

᾿ς γέεῖν Ὁ; 43: οὗ δά νἱϊ, τ, 26. 
Φανερός εἰμι εὖ σοιῶν, Ἰ1 6 ΓΑ ᾿τὰ5 πλοᾶ 

ποία εξ οπιηΐθαβ ἱ, 6, 24. φανεροὶ 
γίγνονται ὅτι ποιοῦσι, Ῥαῖεϊ 605 ἔα- 
σοτα ἰΐ, 2, 12. πόλις φανερὰ, ὉτῸ5 
ΠΟὈΙ]ΠΠΠ γηᾶ ΥἹ], 5, 58. ; 

Φάος, Ἰὰχ ἱν, 29 8. 26. 
Φάρμακον, τηεαϊοαπηεηίυτη Ψ, 3, 47: 
ὙΠ» 2, 24. ν ΠΕ ΠΙ 1; 3» Ὁ: ΜΠ], 
5, 14. 

Φάσκειν, Ἰαξϊατε νῖ, 1. 34. Φάσκω 
σαιδεύειν στρατηγεῖν, Ἰδέϊο τὴς ἀο- 
ξϊογεια ἅ.Γ[15 ᾿τηρειαϊογιϑ ', ό, 12. 

Φαῦλος, ν᾽ 15, Π]}}15 ΡΘΕ ἵν, 1710: 
ν1».2.) 20. 

Φαυλότης, Υ᾿ΠΠ{85, αδ σε ἰΐ, 4, 5. ἐδ 
εἰδὶς ν9, 2, τ6. 

Φείδεσϑαί τινος, ΑἰἸσὰϊ ρῬᾶγοθγα ἰἰΐ, 2, 
᾿ 28: Υνἱΐν 1, 29. τοῦ λέγειν, ΟΆνΕΓΕ 
Ὡς ἀϊΐοαι 1, ὅ, 19. κινδύνου, [αδίετ- 
ἔαρετγε ρεγσαΐατη ν, 5, 18. μὴ φεί- 
δου διδάσκειν, 1] ὈΘΓΑ] τετγ, Πρ πίε 
εἴ σορίοίε ἀοσεῖ, ό, 35. 

Φέρειν καὶ ἄγειν, ὑτοράδπλ ἀρετό, ἢ. ἐ- 

ῥτοῤγῖε τεβ ᾿Ἰπδηϊπηδίας εἰ Δηϊπιαῖδ5 
Ρτασὶ 11,2, 12 ν, 25 ΕΒ: 85 22- 
Μα κι, 3, 2. ἀϊοιεγ ἀξ τα πετθὰβ 
Δεγε πα 15, Φέρειν, ἔετγα, ἐφ σα Υ, 
4: 41. φέρειν εἰς, σοηΐεττε δὰ νἱϊῖ, 1, 
42. Φέρεσθαι φυγῆ, ἴαρα ἀείεττὶ 1, 
4., 23. φέρεσιλαι, [δοὰπὶ ἔειτο, οῤῥ- 
καταλιπεῖν ἸΠ,1 932. 

Φερνὴ, 405 νἱ]ϊ, 5», 19. 
Φεῦ, ἤει, ἀε φογη"ηἐ ἐγ αἰΐοπα εἰ Ἅοΐογε 

ΨΙ1», 3. 8. φεῦ τοῦ ἀνδρὸς ἃ ̓ με αυᾶ- 
Ἰεπὶ νίγαπ ! ἀ46 ααηηγαίϊοησ 111) 19 

Φεύγειν πατρίδα, ραϊγία 6)10] 111» 1» 
24. 

Φῆμαι, «υἹά. ποΐ. Νὶϊϊ, 7, 3. 
Φημοὶ ῥορέεν γεγε ῥοὲ αἰϊμὰ φογδηι ἀϊ- 

σοηαϊ!, «“1ά. ποῖ. 19 τ, 8: ΡΝ» 45 33. 
Οοηοεάο, ΔΕ τγπΊο 11ϊ, 2, 17. 18. ὡς 
ἐγώ φημι, τῇξᾶ αυϊάοτῃ ἴδηϊεητῖα 
2. 1: 4; 6. Ἐοάεπι επί φημὶ 
αὐφοίμέε ομεῖωνῦ ἵ, 3,,9. φημὶ Ρτο- 
τηϊτο ἵν, 4, 12. Ἔφασαν, ἀξοετης- 
Ὀαπῖ, οεηίεθαηΐ 11, 29ς 21. ἔφησαν 
γ, 3, 16. ΟΌΘΩΣ 

Φϑάνω ἀναβὰς πρὶν, Ῥτὰς5 δἀίοεπάο 
αυλη 11], 29 4 . ἔφϑασεν ποιήσας πρὶν, 
Ρτΐὰς ἔδοϊ: οὐδ ἵν, 1, 3. ἔφϑασεν 
ἑσπέρα γενομένη πρὶν, ῬΠῺδ δαἀνείρε- 
ταΐσεγε ςαρίϊ αυδπὶ νἱἹ]; 5».39. οἵ. 
1", ἴ, 19. ἵνα φϑάνωμεν αὐτοὺς ἀφι- 
κόμενοι, Ὁ Ῥτ5 ΠΟ5 60 Ρεγνεηϊα- 

ΤῊ αυδη) ἱρῇ νὶ, 2, 23. φϑάνω 
ἀποβιάσασϑαι, ΡῬτίογ 61 1Ὸὸ ἈΒΡΤΕΘΪΟΓ, 
νἱά. ἼΟΪ, ΠῚ, 15) Τὸς φϑάνω ἕλκων ἢ 
τὰ πτηνὰ φυγεῖν, Ῥτὶι5 τοῖα {Γᾶ ΠΟ, 
αυδπὶ ἄνὲβ δνοϊαπί, υἱαά. π. 1, ὅ, 
39: ὅσοι παραλλάξαντες αὐτῶν ἔφϑα- 
σᾶν, αὐυοίαυθος δἀνεηῖα ἰρίογατα 
ποη εχίρεέξϊαίο ἔεγρὰ ἀβδάδγαπηι ἱ, 4» 
21. Φϑάσας ἀσϑθενώσω, ῥτὶα5 ἀεδ]- 
ἰπᾶῦο ἱ, 5, 3. φϑάνοντες δηοῦμεν, 
Ρτγία5 να δγηβ 1,3, 18. “«ῤῥ(οἰμίε 
ῥοπίίεγ φϑάνειν εἰς σόλιν, ῬΕΙΨΕΩΙΓΕ 
ἴῃ ἀτθεπὶ (ε2λ, ῥγίμς φιατα σαβεγεη- 
ΤΩ Ψ, 4.).9. 

φϑέγγεσθαι, ἀΐσετε νἱϊ, 3, 11. οἷἶα- 
τηᾶγῈ ἴΠΠ,.3»). 61. ᾿π!οΠᾶγα, αἱδ 1ο)11-- 
ἐγ, ΥἹΪ, Εν, 3. 

Φ)ώλη, ραἴετα ἵν» 3» 8.9: Υ͂, 29 7. 
Φιλανϑρωπίω, Ὠιυτηδηϊα5, βυάϊαπι 

Ποπηϊηϊθβ Ὀεης ἐδοϊεπαάϊ 1, 4,1: 
ἵν. 2, 16: νΙ, 29.9.1: 4.) 2: 

Φ,λάνϑρωπος, Ὠσπηδηιι5, 4] Π1] ἢυ- 
ΤΏΔΩΙ ἃ ἴδ ΔΙΙΒΠῸ ΠΏ Ραϊαΐ ΥἹ11) 7» 
ΡΥ 

Φιλεῖν, οἰου τί ἵν 3»9 : 4» 28 : 11» 2» 
31: ὙΠν 3» 9: ΜΠ, 4. 20. 

Φιλέταιρος πρόπος, ἰηρεηΐϊαπι ἢ Πηᾶ- 
ΠΠΊ, ἃηλϊοογαπὶ Πυαϊοίατῃ ΥἹ]1») 3» 

49. 



ΙΝΘΕΧ ΟΕ ΖΕΟΙΤΑΤΊΙ5. 

Φίλιον στράτευμα, οσαῇτα ΔΓ σΟΓΌ ΠῚ 
ἵν, 57,13. φίλιον φρούριον, (ας ]} ΠῚ 
Ραραῖα πη Υ, 3, 23. Εοάτηι ἀἰοιίων 
Μη φίλον χωρίον ν), 39.910. Φιλία, 

{ιὶ. χώρα, ΓΕ Ρᾶσαία, ΔΡΈΓ ἃπηΐ- 
ΟΟΤΏΣΙΣ ἵν δ. ος Υ Σ 111, 3.. 1... 

Φιλικὸς, ἨΔ η05, δὰ Πυτηδηϊαίοτα 
ἀςξο!αταπάδτη ἀρὰ ἰϊ, 4, 32. φιλι- 
κὰ ἔργα, (ιάϊα ἀπηϊοίτι885. εἰ Ὀεηε- 
νοϊεητῖθο ὙΠ], ἀν, 1. 

Φίλος μοι, αὶ τηὲ ἃπιᾶῖ ἷ, 6, 4- 
Φ,λοϑηρία, νεῃδηάὶ δἀδίατη ἼΘΑΟῚΕ 

526, 
Φιλόκαλος, εἰεραητίο Ππάϊοία5 1, 3, 

3: ΨΠΙ, 3.) 4... περὶ ὅσλα, ἀττηοτα τη 
τη Πἀογατῇ ηἰἀοτασηαας Παάϊοία 5 
ἢ ἶν φξνς οἱ 

«ἰλοκερδεῖν; Ἰαοταηάϊ Πυάϊατη 1, ό, 
25: 

Φιλομαϑὴς τούτων, Ὦδοο ἀϊοεηάϊ ουὑ- 
Ρἰάμ 51, 6, 38. 

Φιλόμουσος, τηιῇοθε Τυάϊοίας ν, 1, 
ἄ- 

Φιλονεικεῖν, ἸΏΪΕΓ (6 σοηϊξηάετζα ἷ, 4, 

15. 
Φιλονεικίαν «ινὶ ἐμβάλλειν 1ῤ. ἐμποιεῖν» 

ςοηϊεητίοπεπ φιγ]δι] Ο τ 4 118 
ἐχοϊζαγα ἴῃ 8]Ί400 νἱΐ, 1, 18 : νΠ]], 
2,) 26. φιλονεικίαι, σοηϊξητςοη 5 
οὐτὴ ϑουγυϊατίοης οοπ)υηξῖο ἴΠ5 1. 
22. φιλονεικία πρὸς τἀμὰ ἔργα, 88- 

τα [10 γαγα τῇ ἃ τε ρεῆβδτγαπῃ ψ]]]ν 
7212- 

Φιλόνεικον ἐν ταῖς ψυχαῖς, υἱά, ποῖ, νυἱὶ, 

5. 64. 
Φιλονείκως ἔχειν, ΘοτηῸ τὶ, σοτίατα ἴη- 

. ΤΕΥ ἴδ εἴ σοηΐεπάεδσα ἀεὶ ΠΟῪ 57: 
Ν111,. 2.12.5. 45 ἃ. 

Φιλόσονος, ἸΑὈΟΓΙΟἷτ 5 11, 2, 31: Υ]]» 
55 47. ΟἿ, 8, 8. 

Φιλοσοφεῖν, (ἀρ Θμταπὶ αἰ θα νἱ, 1, 
41. 

Φιλόσσοργος φύσει, ἃ παῖατγα ρΡτορεηΐα8 
δὰ ἃτηοτγετ εἰ Ὀεπενοϊεης πῃ ἱ, 3, 
2. 

Φιλοτιμία, δἰοτίοο τ αἀϊ πὶ 1,4, 1 : 1], 
3) 89. υσΐϊατη εἴ σοπίξητίϊο ν]]], 
1» 39. φιλοτιμία καὶ ἐπιϑυμία τοῦ 
λαμβάνειν, νεπᾶπαϊ ουρίἀϊα5. Δπ|- 
δΙκ οἵᾳ ν]]1», 1,35. 

Φιλοτίμως ἔχειν πρὸς σὸ ἀγαϑοὶ φαΐνε- 
σθαι, ἀτάδεσε πυάϊο νἱγιατὶς. ὈΕ] ΠΟΘ 
;, ὅ;. χᾶ. 

Φιλοφρονεῖσθα! σινι, ἀτηοτὶα εἴ Ὀεπε- 
νο]θητίϑα ἐγρὰ δάση ἢρηϊβοατῖῖο- 
πεῖ ἄδγα 11], 1, ὃ. 40. Ποῖ. 

Φιλοφρόνως, ΔΙημδηΐοΙ, ὈΘηΪσηΕ. Κ᾽, 5» 
23:2: 

ρηρτὸ ψο το νοϊαηίαβ Ὀεηΐρηα, ἢα- 
ἀϊατη θεηείδοϊεηάϊ εἰ δια βοάπάϊ 
ΨΠ1..2, 2.ὄ 

ᾧλαῦρος, τα] 5 ΥἹΪ], 2, 12. 
Φλυαρεῖν, Ὠυιρα5 ΔΡΈΓΙΕ], 4» 11- 
Φοβεῖν, ΡΕΓΙΓΕΙΓΕ Δ Εγα νη, 5.11. Φσ- 

βεῖσναί τιν, ΤηΘΙΌΘΓΕ Υχ 25 Τῶν 
σερί π ΠΡ 17 25: Υ, 29, 35. Φο- 

βηϑεῖεν ἄν, τηεϊυεηῖ ΨΙ, 117 ὅν 
Φοβερὸς, Τοτγτη 4 }}}15. 111,3, 28, φοβε- 

ρὸν, γ65 ΡΙ6η8 Ρεγσα]}] εἴ {ἰπτουῖβ ν» 
4; 49. (ἰπηϊά5 ὧδ ἀοηηῖγισ 111, 3, 
19. 

Φόβος ἀπὸ σῶν “πολεμίων, τηεῖας αυ6πὶ 
1π]1]οαπὶ Ποήξεβ ΝΠ, 3).53: νἱ, 3» 
27. φόβος ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἱ, 1, δ. 

Φοοινικὶς, νει Ὶ5 Ραηΐοεᾶ ψ], 4,1 
Ὧν 1: Ὡς 
ἘΡΎΣ: 

Φοίνιξ, ὃ, Ραΐτπηα αγόον ν, ταις ἐδέα 

22. νἱά. ποί. Υἱϊ, 59 11. 
Φοισᾷν εἰς διδασκαλεῖα, [ἢ ο]45 ἔτα- 

αΠυξηΐαγα 1, 2,9 6. εἰς διδασκάλου, 
Τηδρ το υἵὶ 11,3... 0. 

Φορὰ δασμῶν, Ρεπῆο {Παϊογαπι [1], 
1,.34.: ν]]], 6, τ6. 

Φόρημα, ὉΠΠ15᾽ ΠΣ ΤΙ, ΖΕ: φορήματα 

σῶν ὅπλων, βεϊαπηϊηα ἃΓΓΊΟΓΆτΩ ᾿Ϊ; 

3» 14. 
Φορτίον, ΟΠτι5 2ῤ14]. 
Φραστσὴρ, αἱ νἱᾶΠ) ΤΠΟΠΗ͂ΓΑΣ ν, 4, 

40. σοῃῇ] τα, 40] Ιηϊεγγοσαίαβ 
ἄς τεθὺ5 δρεπάϊβ τείροπάθει αυϊά 
ορ(ἱπιὰπὶ ἕαξὶα ΠὈΪ νἱἀεαίογ ἵν, 5, 
17: 

Φράττειν, ΟὈΐερίτε, οΟὈἤγαθια ἰΪ, 4Ὁ 
ΖΕ: 

Φρίκη πρὸς σὸ ϑεῖον, ὨΟΙΓΟΥ εἴρὰ ἢὰ- 

ΤΊΘΠ αἰ ν] ΠΌΠῚ ἵν, 2, 15. 
φρονεῖν, (Δ ρετε ἷ, 2, 13. φρονεῖν ἱκανώ- 

σερος, ηα] φοηΠΙο Ρίθϑῆδεν, 5, 44. 
Φρονεῖν μηδ᾽ ὁτιοῦν, ΠῸ]]ὰ5 οὔε (εη- 
[5 εἴ ΠΊΘΉΤΙ5 111,21») 19. Φρονεῖν τε- 
λέως, «Ἱά. ποί, ΝἸϊΊ, 75 7. Φρονεῖν, 
δυάετε ], 3», 66. Φρονεῖν μεσρι- 
ώτερον σρός τινα, τιραοἸοτέτα εἢξ 
ετἴρᾷ 8] Ιαυθπη ἷν, 3. 7. μέγιστον ἐπί 
τινι, τηλϑηϊποοητΠΊτηῈ ὧς αἰΐαυο 
εητῖτα ἵν, 29 5. μέγα, ἐβετγγὶ 8η1- 
ΠΟ 2. 17 ΠΡ Ὑ; ΖΟ: ἵν0 5.5. 
ὑπὲρ ἄνθρωπον, Εθαττι αἱτγα Πατηᾶ- 
Δ ΠῚ ΟΟΠ Αἰ ΟΠΕΙῺΩ ν1]1) 7» 3- 

Φρονήματα ἔχειν, Δῃϊτηὶα εὔϊε εἰδίϊβ 
ὙΠ, 1. 46. 

Φρόνιμος, ργΓάξη5 111,1, 17. περί τίνος, 
ΡΓΠΠΘΙΒ ΠῚ; 6; Ὑ0ἷ5. 21. 22: 25: 
Φρονίμοως ἔχειν, ργιάφξηίετῃ 68 11]. 

Σ᾿ ὙΠ|ν 
Φοινικὸς, Ῥαηπίσειβ ΥἹ]ρ 

»57" 
ΜΔ (ἐν) γίγνεσθαι, (ο]]}Π]Ἰο τα εἴα 

Ὁ10 25. 1.2: 
Φρουρὰ, ρτοοπάϊατη ν, 5, 29 : ΥἱΪ», 4, 

10.112. 
Φρούραρχος, ΑΕ}: ρῥτίεξιαρ ν, 1» 

ΤΙ ὙΠ ΕΣ γὴν 



ΙΝΌΕΧ 

ΦΟρουρεῖν, Ἰοσὰπλὶ ποτὶ ρτγοροῆάϊο ἱ, 2, 
12. ουϊοῦιτα μι. τ, 10. 

φΦρούριον, οδίζο]] πὶ ἷ, 4», 16. 17: ἰΪ, 
4.5 17. 18. εἰς. 

ΦὩρουροὶ, ταὶ τ65. ργϑο ἀϊαγὶὶ ἱ, 4» 17: 
11} Ὁ; 3. 

Φρύγανα, τὰ, ἴτομάες εἰ ἔοϊΐα ν, 2, 
16. Ν 

Φυγὰς, Ἔχίαϊ [Π|,1, 24. ἰτδηβξαξα νἱ, 
35 1τ- 

φῦναι, πᾶίοϊ 1ἴ, 1, 16. φὺς ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
ΕΧ ΠΕ ριοογεαῖῃβ ν, 45 30. πεῷυ- 
κέναι πινὸς, ΔῸ 4]|1|40 ρῥτοοτγεαϊα πὶ 
εἴξ ν, ς, ὃ. φύεσθα, φύσει, ἃ παῖυτα 
διδαὶ νὶϊ!. 7,13. Φύειν, ρῥτοΐεττα, 
ἀε 1εγγα Ννιϊ!) 75. 25. 46 ουὲ ἰαγατῃ 
ῥγοζεγεηίεν, 2,15. Πεφυκότα, 488 
σοησεοίπε παίυγα ἵν, 3, 19. σεφυκό-. 
σα δένδρα, ἀτθοτεβ οοπῆϊϑ, 888 ἴο- 
Ὁ ὭΟη τπονεηςογ ἱν, 3, 5. Πε- 
Φυκέναι, νἱβ ΠᾶῖαΓΘΟ, τηοίὰβ εἴ ἰη- 
ΠΙπέϊα5. παῖυγ, 400 4Ϊ5 δὰ αΪϊ- 
αυϊά ἔεγίατ 11,3, το, Πεφυκὼς ἄν- 
ϑρωσος, ὨΟΠΊΟ 60.815 εἢ ἃ Ππαίατγα, 
πε αἰΐοιμ! πᾷ εἴ ἀτῖθ΄ 1, 1,3. Ἐπσπε- 
φύκει, ἃ παΐυτα εἴδει σοηίειταἴατ, 
ἀ. ε. παΐαταϊς εἰ πεοοῆαδλγιατη Ἂεἤδι, 
ΟΡ. ἐϑελούσιον ν, ι, ὃ. Πεφύκασιν 
ὑστὸ τούτων κρατεῖσθαι, Ὦφο εἴ Πο- 

τὶ παΐαγα, αὐ 111} τεθὰ5 ἐε- 
ἄετα σορδηῖγ νν 1, 10. 

Φύρδην, τχϊχιϊπι, ρῥγομπλϊίοαε Υἱΐ» 1» 
37. 

Φύσα, βΒαϊυϑ ἰ, 2, 16. 
«Φύσις, παίατα ὨοΙηΐη15, πο ε5 ἱ, 19 

τό. [οτπιὰ σοΓροῦὶβ εἐχίεγηδ νἱ, 4» 
4. 

Φυλακὴ, οὐοάϊα, 2γο σε βοα δες 1, 4. 
18 Δ ωθῳ δ ϑι, αν ἘΣ Ὁ... 3. 
νἱϊ, 5, 66. φυλακαὶ νὺκτεριναὶ ἰ, ὅ, 
43: νηρ 3) 44. φυλακὰς καϑίστα- 
σϑϑαι, ἀϊΐβροπετε ουἤοάεβ 111, 3».33: 
1.1.0 οὐ ἈΠ... τῶν ποι, 

Φύλακες ἐφ᾽ ἵππων, φτεοάϊα πὶ δηὰ8- 
ἢτε 9, 4, 7. Φύλακας καϑίστασϑαι, 
οὐἤοάες ἀϊΠροηεγα νη, 1,9. 29: 3»; 51- 

Φυλακτήριον, ἜχουὈἰάτάτα ἰοσὰβ. ΥἹ]» 
Ἐλ. 1.2: 

Φύλαρχοι, {ΠΡ απ ΡτεΠ 65 ἱ, 2, 14. 
Φυλάττειν σι, οαΠοάϊτο 11], 2, 22. τινὰ 

ἀπό τινος, ταϊατη ΔΙ θ πη ργϑοῖδατε 
Ὁ δ]ΐᾳυο ἰ, 4.» 7. γυναῖκα, οὐυἢο- 
ἀἶγα τα] 1εγὶ5 μα αϊοἰτα τ νἱ, 1,31. 
Φυλάτστεσπαι, οἄνετε ἰ, ὅ, 6: ν, 4» 
34. οὐδὲν, πο {{πΊῈτα ἰΐ, 1, 16. 

Φωναὶ, ΟἸΑΠΊΟΓΕΒ ἴ5 2» 3. 
Φῶς" πίνειν πρὸς φῶς, δὰ Ἰρίετη ὈΙΌεια 

νἱἱ, 5», 27. κατὰ φῶς, ἱπῖετγάτξα 11]ν 

3,15. 
ὥυλον, ὩΔΙΙΟ 1». 1») Καὶ : 5,|.2 Ν)3», 21: 

ΨΙΪ, 2,1. φῦλα στρατιωφεκὰγ οΟἸαίϊες 

ΟΕΚΖΕΟΙΤΑΤΙ5. 

τη ̓ατες ἐἐεσαηάαπη πδίΐομας υἱ]ῖρ 

5) 7. 

Χ, 

Χαῖρε, ἴαϊνε ν, 3, 18, χαίρετε, ναϊεῖς 
Ψν. χ., "ὅς 

Χαλᾷᾶν' σύλαι χαλῶσαι, ἀρετῖδε ροτῖδο 
ΥΙΪ, 5,20. , 

Χαλεσαίνεσθαί σινι, [σσεηίεγα 12 1» 
38. πρὸς ἀλλήλους, ταῦτα δΔηΪΠΊο- 
ΓΌΓΩ ἱγγιζαῖίο ν, 29 18. 

Χαλεπὸς, ἀπο 5 ἔδέϊα ἱ, 1, 3: ὅ, 
17. τρέφειν, 41 Αἰ σα] τΕΥ δἰ τὰτ ἱν 
3, 3. χαλεπὸν τὸ δύνασθαι, ἀἰῆ οἰ] 
εἴ αὐ αυ]5 ροίῆι ;, 6, 24. ΜοϊΪε- 
ἄτη, αυοά φριϊταάϊηετ) αβέετὶ ν, 
55. ὃ. χαλεπὰ ἦν πάντα, οτηπία ε- 
τὰηῖ ἀἴτᾶ, ρΙεπᾶ ρεγίσα]ὶ εἰ ἀϊβῆοι]- 
ταί ξῇ, ἵν. 1} ἃ. 

Χαλινοῦν, [ΓΕ ΠᾶΓα {ἰ], 3) 27. 
Χαμαὶ, Ὠατηὶ ν, 1, 3. 
Χαρίεν, (6. τι, τοϑ Ὀ6}18, ἐγογιῖσο ῥγο τηϊ- 

Τἐγατῃ μὰ α]ζυπα ἱ, 4, 13. 
Χαρίζεσδαι, δταιιβοαι, ἔαδετα ηυοά 

δἰκετὶ οἷξ, ται καῖ, τ, 66 45. 5. δ᾽ 
γαστρὶ, ἰπάυ]ρατα νεηιτγὶ ἵν, 2», 39. 
τῇ ἡδονῇ, ᾿Ἰάϊηϊ, οὐαί ἀϊτατὶ νεποιὶβ 
Ἰπάυ]ραγα ἵν, 3), 2. σιν Πἰ θελα] ἐπ 
εἴτ οτεα; 4.1.1 Χο  ο 4 1.0: 
ΜΙΝ, νον, δ. ! 

Χάριν εἰδένωι, βταῖϊατι ΠᾶΌεΓα ἱ, 3, 14: 
6, ἘΔ 1.1. ἀν Ὁ. τον ν στὸ τλπν 
4. ἀξῦεγε ν, 1 τ: νν 1, 21. ἀσο- 
διδόναι, στατίαπα τεξεγγα ῥά, ἷ, 2, 7. 
χάριτος ἕνεκα, στα ποαπαὶ Πααϊο ἱν, 
Φ. ' 

Χαριστήρια, τυ πεῖὰ σγαῖὶ δ ηΐ πη σδυίἃ 
4115 οὐ]ᾶίδ. ἵν, 1ὼ 2: νῶν 2. 2: 
ψΙν 75.2. 

Χαριτία, Ἰερὶάε ἔαξτα τη 11, 2,13. 
Χαρμονὴ, παυάϊατη ἱ; 4, 22. 
Χειμὼν, ὨΙΕΠῚ5 νἱ» 1») 14. ἰεπηρείζαβ ν, 

4. ὃ. 
Χεὴρ, Ὀγδομ τα ἱ, 39 2. σοΐα ἷ, 3, 9. 

Χειρῶν ἀδίκων ἄρχειν, ρτϊπη πὶ ὈΕ]1Ὸ 
Ἰαρεῆεγε 1, 5,13. Εἰς χεῖρας ἰέναι 
σινὶ ἱϊι,. 5,. 12: 8; .δ. αὐξοῖλϑεῖν 

124 1,2. τη Δ Πὶ οοΟηΐδγεια, σοπηὶ- 
Πὺ5 ἱπνδάετς, Εἰς χεῖρας ἔοχεσϑαιν 
ἴῃ ρΡοιϊεϊδιετι νεηΐγα ἰΐγ 4. 15: νἱϊ» 
2.) τὸ. 

Χερίδες, τηληίοθθ, τηδησαπὶ ἴερα- 
Σηδηΐα νἱ!,.3, 12. δι 5 5Ὸν 

Χειρόμοωκαρον, τη Δ 1116 ἷ, 3, δ. 
Χερομύλη, γἱ τ Πα ΠΊ, τηο]ᾶ τηδηὰᾶ- 

τα Οἷς Ζυν 
Χειροῦσϑαι, ἸΠΙΕΙΙΠΊΘΓΘ ΨΥ], 5, 30. 

σλείσσους, Ρ᾽ατί πᾶ ἔδοετς τηδποὶρὶᾶ 
Υ, 5, 46. 



ΙΝΌΕΧ ΟΘἈΖΟΙΤΑΤΊΘ5. 

Χείρονες, Ἰηΐεηίοτες σοηάϊτίοηε νἱ]!, 1; 
33: 

Χιλιαρχία, τεδαπαίαβ, 
τ} }Ὲ τ ἢ τὰ ΠῚ ̓ ν, 1, 4. 

Χιλίαρχος, Ρτϑοίεξϊας τα 1}}8 τα] Πα, 
εὐ θα 5 ἣν 1.29: ἢ, 3’ τὰ ΕὙΗΪ, 
εν τὴν 

Χιλιοσεὺς, ΟΟΠοτβ τα] }6 τ Πα τη 1], 4» 

ψΨ Ὁ Ὁ; 17. 
Χιχὸς, Ρᾶθυϊατα ν» 4» 40 : νῖ, 3, 5. 
Χιτῶνας συνχέμρονειν, οἱά. π. νἱϊ!, 2, 

Ὦς 
Χλιδὴ" ἐν χλιδῇ, ἀε]σαίε ἵν, 5, 54. 
Χοαὶ, ᾿ἰθδιιοη 65. 111, 35. 22- 
Χορὸς, σαπαπτατη (ΑἸ τα τὶ απ 6 σο- 

ἴυ8 1, ὅ, 18: [Π],.3») 70. χοροῦ ἡγεῖ- 
σϑῶι, ΟΠοτα τι ἀσοεγα ἐπ (αονὶς νὶ}]ν 

7γ.3ἷϑ. ἷ 
Χοῦν, ἀρρεῆο τὰπλὰ]ὸ σοηῆσετε νἱἱ, 3» 

ἃ: 
Χρεία, τεὶ πεσείηιαβ ἱ, 6, το. 
Χρήξειν σινὸς, ἀςπάοτατε, σαρετα ἱ, ὅ, 

ἘΠ: τῷ 18. ν; Ἐν, 220 νἱῖ, 1. 
τ: 

ρήμασι, ΘΟ δε ᾿ς Ἐς 3: νἱ, 2, 1. 
39. Ἔλαφος καλόν σι χρῆμα καὶ 
᾿μέγα, σεῖνὰβ ΡΪΟΕΥ εἰ πὰρ ἷ, 
4: 8. σφενδονητῶν πάμπολν τι χρῆ- 
μα, ΡῬεγτηαρα [απ αϊτογ ΠΊ οορὶὰ 1Ϊν 
1, 5. χώρα τὰ χρήματα ἔχουσα ἰἰὶ, 
2» ποῖ 

προυκη γαθν: αἰν!ϊα5 ΠῸϊ οοπιρᾶ- 
ΓΆΤΕ 1], 3,5: ὙΠ], 4,31. 

Χρῆσϑαί σινί σεν 20 σρὸς ει ἐπί σιν, 411- 
συ)]ὰ5 Ὁρετᾶ {1 δὰ αι] 1 ἱ,2,.13. 
πολεροίοις, ὨΔΌΕΙΕ ΠΟΙ͂65 11], 29 4. ὡς 
πολεμίοις, ΠΟΙ οτ ἰηνδάεδγα ν]ἱ, 6. 

27. ποῖς ἐνωντίοις κακίστοις, ἱσηᾶν.- 
Ὥπηοβ Ποίϊεβ ἐχρεγίτὶ ν]ἱν» 1, 17. σι 
ἑαυτῷ ἐπ᾿ ἀγαϑῶ, αἰϊηαϊά ἃἂά Τὰ πὰ 
ἸρΡῆαὰθ υἱὰτπι δἀμίθεγα νἱϊ, 19, δ. 
παρέχειν ἑαυτὸν χρῆσϑαί σινι ὅ τι ἄν 
δέῃ, [ε Τὰαπηὰαθ ορετάγῃ ἃ οἴξειτε, 
αἴ, 4αοίϊε5. υἱὰ8 νεποιϊῖ, πἰᾶίογ 
1ῤ14. 

Χρήσιμοός σι, Ὁ{||15 ἴῃ τα δἰίψιαδ υἹΐ, 29 
29. 

ΣΧρησσχήριον, ΟΥ̓ΔΟΌΪ ΕΓ ΥἹ], 2.» 15. 
Σρίξιν, ἩΠΙΉΘτα ν]ϊν 1, 2. 
Χρυσοχιάλινος, ἵτοπΠΟ ἃΌτΕΟ ΟΓηΔίαΒ 1, 

3» 3: 
Χρώμω, ῬΆΙΪΟΙ ΟΥΒ ἷ, 6, τό. Χρῶμα 

χρυσοειδὲς, 410 ἃτπιὰ χαλκᾶ, |}11- 
ὨΠΓῸΓ ΥἹΪ, 1, 2. 

Χώρα, ἈΡΕΓ, ἐραο , 25» 18. νἱν Ὑ, 
43: ΥἹ], 4, 28. Τιοοὺβ α. ΕΠ 405 
1Πη ογάϊης ἀἰΐαυο τεηδξ 1. 2» 4: ἢν 
1) 27: 111,3») 41. εἴς, ἕως ἄν χώραν 
λάβῃ τὰ πράγματα, ἄοηπεο {ὰ πὶ 
αυξεαὰς ἰοσιπλ ΔΟσερουης ἵν, δ» 
37. Ἔν μισϑοφόροῳ χώρᾳ εἶναι, τηετ- 

Ριϑείεξζατα 

ΘΕΠΔΤΙΪ τη 115 ἸΟσΌΤΩ ἰσπογα ᾿ΐγ ΤῸ 
18. 

Χωρεῖν" διὰ πάντων ἐχώρει, Ὁ Οπχηὶ θα 5 
γταρειθδίωσ ἢ, 3, 62. 

Χωρίον, Ἰοοὰβ ᾿ϊ, 4, 1ο: Ν,) 4, 21. 
ὙἱΪ» 5» 41. ΔΕ] Υ, 3. 12. τό. 
ΔΙ, σοϊ. 8. ΖΩι ᾿ 

Χωρὶς πούτων, 1}}15 ἐχοερτῖς ἷ, 5» δυ 
χωρὶς εἶναι ἀλλήλων, οῤῥ. δμοῦ μένειν, 

Μη. κεχωρίσϑαι, (ερᾶταϊος εἴς νυ]. 
1, 7. χωρὶς γενόμενοι, ἴῃ Ρ]γ65 πιᾶ- 
ΠῸ5 αϊν!ῇ ἵν, 1. 18. 

Χωρισικὼς, ὙἹά, ποί. ἵν, 5) 54. 
Χώροι, ἃρτὶ νἱϊ, 4, 6. 

Ψ 

Ψέλλιον, ΔΓΠῚ}]1α ἷ, 3, 2. 3: ἱἴ,4, 6: 
γι; 4. Ὡ: ὙΠ, δγ) 18. “»ηριομῖ 
ἐχβίϊοαί σὸ ἄκροις βρωχ ἰοσι περιτιϑέ- 
μέενον κόσμιον. (ΟΥ. Βεγπιαπη. αὐ Κ͵α- 
ἰοι Επισμαά αι. Ρ. ὅο.᾿ 

Ψεύδειν ἐλπίδας, ἴρετη νᾶπᾶτι οβεη- 
ἄξγα ἴ, 5», 13. Ψεύδεσθαι,. Βάεπι 
ἀαῖϊαπη ΠΟ ἴεγναγα, ἀξοίρετε 4]}}- 
αὐετῃ "1, δ, το: Υἱ, αν. 11: συνὴ)η- 
κας, ἴαϊ!ετε Πάεπη ραᾳξῖδπι ν, 2, το. 

Ψιλὴ μάχαιρα, “ἱά. π. ἵν, 55 58. Ψι- 
λοὶ ἱππέων, ἀεβιτατὶ εααϊίαῖα ν, 3, 

57: 
Ψιλοῦν σιν, πάαγα σορὶΪϊβ εἰ Δ χ 115 

ἰν 5 τ: 
Ψυχὴ, νἱῖα 11], 3, 44. σώξειν τὰς ψυ- 

χὰς, νἱϊαπλ [εὐνᾶγα ἵν, 19) 5. τῆς 
ψυχῆς πρίασθαι, νἱῖὰ τεάϊτηθτε, 
αἰΣα  ΜΠΠ ΟἰΣ αὶς 26. 4τὸᾶ ΕΠΡΙΟ, ππ|- 
τὴὶ 1,3», 18. ΔἈρρείίταβ εὐξηάϊ εἴ 
ὈΙΡΈΠΕΙ ἱ,, 2... 28: νἱ] 1. ,.4. ον ]Ξ 
εἰ Τοσττ 40 ΔΗ ΠῚ] 111,3, 19. ϑ8εῃ- 
ἴὰ5 ΔηΪΠΐ : τοῖς ψυχαῖς π΄ὠρεσκευώ- 
σμμένοι, δοο Δηΐπλο, Ὦος οοΠῇο ἱ 1» 
1, τ1. ἥ μοι ψυχὴ παρεσκεύασται, 
εβο νοΐο, πὲ Ρᾶγαν! Κ, 1, 26. 

Ψυχρὸς, {τἰβ] 45, αἱ ἀσαπιεη ηαϊάεηι 
Ἰοσατηαὰς (εχαϊταγ, Γεὰ ποη δἤε- 
αὐ Ὑ11..4., 22. 25. 

Ψωραλέος, ἰ᾿ΔὈϊοΙ 5 ἱ, 4) 11. 

Ὡ. 

ἽΩὯ,δε, πο ἴῃ πιοάστη ἷ, 4, 13. εἴσ. 
᾿Ω ϑεῖν, ρτοίγαάεγε, ργορε]εγα νἱϊν 1, 

33. 38. ἄνω τινὰ, ρτοίγτααετε Γατπλ 
1112.2, Ε-: 

ἴΩνμος, ὨυπΊεΙαβ, α ομὲίο μίχμε αα 
Μεαῤμίας ν, 4. 5. 

"Ὧ νι, 4188 ἴῃ ἔοτο νϑηδ]α ργοροπαη- 
τ} 1.2.3: 

“Ὥρα δειπνεῖν, [ΕΠ ρα εἴ σοπαπάϊ ἵν, 
2 τι τὸῦ πρόσηβον γενέσθαι, ξο[88 
Ρυθετίδι! ῥτγοχίπια ἱ, 4» 4. ὥρα ἂν 



ΙΝΌΕΧ ΘΕ ΖΕΟΙΓΑΤΊΒ. 

εἴη παρασκευάζεσθαί σοι, ὅτῳ μασσι- 
γώσεις με, ααυΐῃ ἴὰ ρᾶγᾶϑ. φϑ: [491] 

γΕΙΌΟΙΟΚς ἡ 9, 4.» 13: 
᾿Ωραία γάμου, εοἴαῖε ΠᾺ 0}}} ἱν, ἊΝ 9. 
ΩΦ 7 52. 1ι..4.. 12. 15) 56 14. ΜΝ.» 

25. ὡς-τοῦσι, “Δ. ποί, ν, 3. 30. 
Ῥγο, διότι, αὐα 1, 4.5.5. 13.: ὅ, 12. 
ΤΣ τῖρ. 2 τ. 5 25.20.37. ΠΣ 
ἐπειδὰν, ροϊαιδηὶ ἱ, 45 4. 1ὃ. 19. 
ΦΙΘΕΣ , 2 Σ Ὁ 11» 2 5... ὁ. δον 70 
δῶρο ἵνώ, ΔΛΕ1. 2...6᾽: ἵν. δ» ὃ» δ. ΟΊ. 
11...3.) 20 Ὁ. 5 μή, 39: δ. ὩΙΘΤΟ: τ ΓΖ. 
Εἰ], 29,13; , 29 36. ὡς μὴ ῥγο ὅπως 
ἀπ .2».3. ἢν 1.9.0. τ ὁ. αὐ. 
ἈΠΟ] ΌΆΠῚ, ὧδ μηπμίαίο σον ϊο, ἀδ γε 
[ῥέεοῖο οκίσγηα, αε ορίηιίοηε: «Ἱά. 71. 
νι τσ ὩΣ πο: ΝΡ, τ 2 αν ΩΡ .- 
λόμενος ἐλθεῖν ρΓδὸ τὴ6 ἔξγεῃβ ρτοῦ- 
ΟἸ[οἱ 11, 4» 17. ὡς οὐδὲν ϑαυμάξοντες, 
απ Π1] νι] ἀεγεηῖαν ΔαΤΉΙΓΑΤΙ ν1]], 1. 
42. Ργο ὥστε, 84εο αἱ 1, 2, 8: ό, 
Βν.. 5.0. ΤῈ ὃ. ἐπ νος ΤΠ Ὁ δ) 
29,5: 4,40. ὡς μάχεσθαι, αἴ ρΡὰ- 
ΒΠΕΓΠΊὰΒ νὶ, 4. 16. ὡς ἀποδημεῖν, αἴ 
Δεῖ ροῆει 40 υτῦε νἱ!, 5, 1. 
μι ῥαγεϊοίριο ἐμίανε, αἴ, εο οοηῆ- 
Π1ο υἵ, 2γο ὥστε, ο. τη, οἱ, Κωη. σὰ 
Οτέρον. Ῥ. 31. ὡς παΐίσων, αἵ [ετὶ- 
τε ἵν, 1,3. ὡς μαχούμενοι, οἴ Ρὰ- 
ἘΠΑΓΕΟΩΣ Ἅ11. 3» ΖΗ : ν, 45 42: ὡς 
Μϑηρώσων, αἴ νεΕΠΔΓΕΙῸΓ 1, 4,» 16. ὡς 
ποιοῦντες, αἴ [λοϊαηΐ 11», 1, 89: ὡς 

ἀπιὼν, αἱ ΔὈϊγεῖ ν, 4. 29. ὡς ἐμ- 
βαλὼν, δὰ ἱγγατη ρα ἀπ ν, 3, 26. 
ὡς ἡγησόμενος, αἴ ρτερεεί νἱ, 1, δο. 
ὡς φιλήσων, αἱ οἰουϊαγείαγ ν΄, 5, 6. 
τ. νὶ, 1, 551 45».4.: νἱϊ, 4.1. 10: 
5». 13. Εἴο, Ὥς ΟΠ 71071171α 1 1ς 
αὐοίχεϊς : ὡς μέλον αὐτοῖς», 4υϊὰ Ι1Ρ- 
ἤς εὔδε οὐγῶθ ν, 2» 24. ὡς μάχης 
ἔσι δεῆσον, «α΄. τοἱ. νὶ, 1, 26. ὡς 
δεῆσον ἀγωνίζεσθωι, ααδῇ ρΡυρηδη- 
ἄππὶ ἴοτει νὶ, 3», 32. ὡς κεκρατηκῶς, 
αὐ Ραΐϊατγεῖ, 184πὶ δάερίατῃ {6 εἢξ 
νἱξιογια πη νἱ» 2. 8. Οὐμρη σε υῖς 
αὐ(οίμέϊς: ὡς παυσομένου τοῦ διωγμοῦ, 
ταῖϊ ἔογε αὐ ρεγίεοαιοη 5 εἤξι ἢ πὶς 
ἷ, 4, 21. ὡς τἀληϑῆ ἐροῦντος, αἵ 
[οἱᾶ5 πῖὲ αἰέξαγαπι εξ Δ οΓα ΠῚ Εν, 
1.5.0: ἢ: γχοῖ. 1. Ὁ, 11- ὡς οὖν ἐμοῦ 
μηδέ σοῦῖε ἀμελήσονπσος οὕσως ἔχε “ἣν 

γνώμην νἱ» 1, 10: ΜΠ], 4.» Ὡ7. 5. 22 

1ο. ὥς εἰρήνης οὔσης, αυϊᾶ Ρᾶχ οἷ 
Σου ἃ 111,2; 4. ὡς ἠδικηκότος ἐμοῦ 

μεγάλα, ΟὐΠῚ τηᾶρῆθο ΕΧἤΠΙΊΓΕΓ ΠῚ 
ἸΠ]ΤΙΘο δυξζογ. νἱ», 1, 37. ϑο ῥὲγ 
αυἱὰ γεφοίνε ψμοφιε νἱϊ, 5, 3.5: Ψ]]Π]ν 
5, 8. εἴς. οϑεα 2γὸ αοομ,αί. εἰ 1π- 
7,11. ῥορηίμν 1,3, 15. ὙἹά, τοἵ, Ὡς» 
Ομ ἀσομ αΐνῖς αὐφοίμεις εἰμριῖοο ἀ1- 
ΔΙΣΩ5) Ὁ. 0). ἄχ... 23.) 1 ἴ0.. 1. 

35:1 ἵν, 5, 53. δ» 6, 47: νὶ, 1, 
1Ο : Ψ]ΠΠ, 1, 46. εἰς. Ὡς σφίσι δο- 
κεῖν, απετηδαπγοάατη Ἰρῆς νἱάετγε- 
ἴαγν, 2, 4. «Ὡς 2γο ἕως, υοσαίααε, 
υδπηαία ν, 4» 7. Ηος έηα βομίδαν 
αηΐε ἐσὶ, πρὸς, εἰς μ ὡς ἐπὶ πένσε 

σταδ. χωρίου, δὰ {ρᾶῖϊατι αἴπιε 
ααΐϊπαὰς δάϊογαγη νἱ]!, 3. 25. δεα 
ένε ῥγωρο᾽ [110 μμῤῥνίναϊμν ἃ : πῇ ὡς 
ἐμὲ, ἤπ ες ὡς πρὸς ἐμὲ ἷ, 3.14. ὡς αὐὖ- 
σὸν, λ. ε. ἕως πρὸς αὐςχὸν ἵν; ό, το. 

ῆε ὦ ὡς ἐκεῖνον ἰέναι ν, 5»1: 1 26 
ἷν, 4. 12. ὡς τὸ ν τὐτν δα οαἴἶεϊ- 
Ἰὰπι ν, 3,9 12. ὡς Γαδάταν ἀποπέμ- 
σειν, ἃά Οδα, ταϊΐζετα ν, 4» 17. Ὡς 
αμσοί ομηι (μῤεγίαϊτυο: ὡς τάχισσα, 
4υδπηΊ ρῥγίπχατ 1, ὅ, 26 : 11]» 3) 10. 
ὡς πλεῖστα, αυᾶπι Ρ]υΥ ΠΊὰ 9) 2. 
20. ὡς μάλισχω, αυᾶτη τηᾶχὶ ΠΊΕ ἷ, 
6, 19: ἵν 2, 5. ὡς τάχιστα---ὡς 
σάχισσα, αἰ ΡΓΙΠΊΌΓΩ---ἥδτῖπι Υἱ!]ν, 
ό, τᾶ. ϑεά 1π ἦαο βνμέμγα ὡς }εε- 
εἰ αὖ “Π0. Κ΄. 6. ῥίεπε ἀϊοῖημν ὡς 
δυναπὸν ἦν τάχιστα ν, 4. 5. ὡς ἠδύ- 

νῶτὸ σάχιστα 1 Ὡς 14. ὡς δυνατὸν 

τάχιστα νἱ, 2, 3: ὡς ἄν δύνωμα, 
κράτισαος νὶ, 1, 48. Οἴπι σογβαγα- 
ἤυο: ὡς ἧσσον, 418Π| ΓΙ ΠΊΕ. 

αἱἹά. ποί, ἷ, 3. 4: μη βοβίϊνο φμο- 
φμ6 Ἱμίφηά! : ὡς ἡδὺ, απ ασαη- 
ἄὰπὶ εἰ νἱϊ, 1, 1ο. ὡς αλὸς, αΐ 
ΡΌΪΟΕΓΙ ἱ, 3») 2: 4511. ὡς μνηῤῥονι- 
κῶς, νά] 46 τηρπηου οΓ ν, 3, 46. ὡς. 
τὰ πολλὰ, ΡΙΕΙαΠη] 6 ̓ Ϊγν 1, 30: 
Ψ}Π]», 4, 16. ὡς ἐπὶ τὸ σολὺ, τηᾶ- 
Χιπηᾶ ΕΧ ρϑτίε ν, 5, 39. ὡς ἐπὶ τὸ 
πολὺ πάντες, ῬίΙορε υπὶνετῆ 1, ό, 
37. ὡς οὐδεπώποτε, ἦ. ε. μάλιστα, 
τη χὶπλδ. 111} ἀν το 5 2 γὲ 
2 γοῤονηϊονιο, υἱά, ποί. νι, 6. (ὕμν 
πιπογαἐὀμδὶ ὡς ἑκατὸν, ΟἸΓΟΙ ΘΓ 
σεηςα τη ἵν, 5,13. ὡς χίλιοι, οἰτοὶ- 

[6Γ τα 1116. ἀν,..25..1ϑἴο Ὧν ἂν, 
αυδοσηαὰδ ταῖ]οηθ 1, ὅ, 13 : ἵν, 2», 
17. 34: ν, 3, 21: 4. 26. ππ ρη| 
οἰ εσιδίθ αὐ 1ἷ; 4» ϑυυῦθν» 2; φὸς: 
ΕἸ, 19 1.εἰο. Ὡς δ᾽ αὕφσως, ἢτη:}}1-- 
ΕΓ ψΕΙῸ ἰΐ, 1, 22. εἴς, Ὡς ἐπεὶ 
ΞΠμν ἀπίε φημὶ ἰὶ, 3).9. Ὥς, ἴἃ 
ἵν. τ» 40. 

Ὧ σαύτως οὕτως; Ρίαπα εοάετη τηοάο, 

τἹά. ποῖ. ἱ, α,.4..: 65 3.τ ϑἱτι, 5» 5: 
Ὥσπερ, ψεγῸὶ σϑαίᾳ ν, 1, 10. ὥσπερ 

εἰκὸς, αὐ πεσε εσαΐ ν, 4» Α. ὥσπερ 
καὶ ἀπ ΡΙϑηεΎ, ὃ. .2-: ὥσπερ καὶ 
--᾿οὕτω καὶ, ατ---ἰία ν, 5, 46. ὥσπερ 
καὶ-τικαπσὰ πὸν αὐτὸν σρόπον καὶ, 24. 
ΨΠΠν 25 δ. ὥσπερ ὅτε ἥν 3» 4. ὥσπερ, 

4! ἵν, 4» 54. οὕπω---τῶσσερ, ῬΙΟν 
Ριεγθα-τταυοά ἱ ἵν, 5. 34- 

“Ὥ σπσερεὶ, ηυδῇ ἱν, 3», 3- 



ΙΝΌΕΧ ΟΕἈΖΕΟΙΤΑΤῚΒ, 

ὝΩσσε, δάδο αὖ, σμγη πογπίηαί, εὐ 1π5- 
δ δ. ὃν Τοὸς- 1|1...2..29: ἵν, 2» 30. 
ΠΡ εἰΠΡΊΩΥ ἀπε μὴ οὐ , 4, 2: ὅ, 
πὰς εἴν, 4. 18: υἱῖι!. 7, 10. “Ὥστε 
ἀπελάσαι, δὰ ΔὈΪ ΘΕ Πἀ πὶ [1], 29 τό. 
ὥστε προβουλεύεσϑαι, ρτορίετεα 4αοά 
σοηἤ]απὶ σᾶρούθης Ρῥτὰβ ἵν, 3, 
ἐ. 

᾿Ὦ τακουστεῖν, ΔΤ 5 σαρίατγα εγπῖο- 

Ὧδ5 Ποιηϊπαπὶ Μψ6] τυγηοτεβ δ» 3» 
52: υἱἷτϊν. 2; 10. 

Ὦ φελεῖν σιν ἴῃ ἰίσυα τὰ ρῥτοάεῆδ [ἱ, 
25 27. πὸ κοινὸν, Ῥτοάε6Ηε γε ΡΠ 1οβα 
ι, 2, 20β. ᾿Ωφελεῖσϑαι, ἵγαξλις 
ῬΕΙΟΙΡΕΙΕ ν, 4. 34. ὠφελοῦμιαι πρός 
σι ἕν τινι» αἰϊααϊὰ τὶ ρτοάθῆ δὰ 
1, 1, 24. Ὡς μήποτε ὥφελε, υἵὶ- 
πᾶπῃ παπαύδτηῃ ἐνθηϊει ἃ ἱν, ὁ, κ᾿. 
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Α, 

ΑΒΒΑΒΑΤΑΒ, ϑυῆοτγαπι τὸχ, πιὰ- 
τἰτὰ5 ΡῬαπίῃδδ, τηϊτ ταν ἰεραία5 δά 
τερεῦι Βαξιτίαπόγαστη ἐξ [Ὀοἰδίαῖς 
ὈΕΦΙΠ ν9 1, 1. 2. 80 ἀχοῖα διοοίπιις 
δε (οοῖὰ5 Ουτὶ δβάε! ΠΠτηὰ5 τὶ, 1, 
45. γε ται συγ ]οτ δά]αναῖ 48. 
ΡΓΘ ΕΙΣ σεπίατῃ οὐτγῖ 5, εἰ ἴῃ ρὰ- 
διὴᾶ ουπὶ Οτοοίο ἰοτεϊτατ ἸΙοσὰ πῇ Ρὲ- 
«του ΟΠ πιὰπὶ δοπίτγα Ζ Ργριϊογαπι 
ῬΠΑΙδησαπ νἱ, 3, 36. οτπδίωγ εἴ 
ἐχοϊζαϊαγ ἃ σοΠ]αρε σι Ππηᾶ ν]; 4» 
2. οδάϊξ ἴῃ ρυρηᾶ νἱΐῖ» 1, 32. 6]5 
σδάδνου πγϊΐίετε σοποϊίατῃ ἀείεσγιαγ 
ἃ σοη]υξε δὰ Ραξϊοϊ πὶ τη ηετη ν]], 
35 4. 10. ἰαρεῖαγ ἃ Ογτο υἱῖ, 3) 6. 
8.11. 13. 4] εἱ ρατγϑηίδῖ 16. 17. 

Δάυῆας, Ρετγία, τεαϊρις ἀἄο]ο αἀ σοη- 
ςοτάϊαπη (ᾶγαβ αἰ Π ἀδηςαβ νἹ], 4») 1. 
δάγυναὶ Ἠγβαίρατπη ἴῃ [υὈϊρεηάα 
Ῥῃτυρία 26. ὃ. ἔτ Τἀῖταρᾷ (δγῖϑ υἱϊὶὶ, 
ό,. 

ἌΣ σγρτ, Οτοοῦ ἴοοὶ!, αςαπίατγ οἰ γρεὶβ 
τα Ὸ 5 Ἰοηρίίαᾳις Πα ]5. νἱ, 2.» 10. 
δοίετῃ αἰτῆσαι ἱπταπηΐ νἱ, 3, 
20. ἔογί ΕΓ Ρυρηδηΐϊ νἱϊ, 1, 29. οο- 
οἰάαπε ΑὈταάαίατη 32. τϑρεὶ]αηξ 
Ρετγίαβ 34. ἃ Ογτο άπάεγῃ ρεάθγη 
Γοΐετγαε σοραπίαγ εἰ οφράπηίαγ 326. 
Ρέϊα ες ἀεάμης Οντο 41. 

Ἐ εγρίὰς δὶ ιυγ ἃ Ογτο 1, 1, 4: 
ψ"]ν, 6, 20ο. 

2 οἹ!5. τεξοτίαγ δὰ {δίγαριαπὶ ῬΏτΥἑδΟ 
ΤῊ Δ]ΟΙΙ5 ν1}}0 6. 7. Ηϊης ἀϊσυμίατ 

ΖΞ οἷες, τοῦ τΤῸΟἱΪ δἀνεγίαβ Ογτὰπὶ 
χιρσ δὶ 

ΑΠτΠϊορία, ἰδγγηϊη5. ἱπρατ! Ῥεγποὶ 
νοτίαβ τηϑγι ἀϊετη Ὑ1}}. 6, 21 : ὃ» 1. 

Αρὶαϊιαάας, Ῥεγία πιογοίαβ, 4ὰϊ ἰπ|- 
ΡτΓΟΌδϊ ]ΟΟΟ05 1ϊ, 25» 11. 

ΑἸσεαηαβ, ἀὰχ Οαάδυποτγατῃ ν, 3, 42. 
Απαταγηΐαβ, Μεάυς, ρυεῖ Μεάογαμλ 

φῬεάμπιθυϑβ ν, 2, 38. 
ΔΑταῦεβ, Γαδ] οἰαπίαγ ἂἃὉ ΑΠνΤΙ5 1, δ» 

2. ἀἀαναπὶ Οτοίαπ) δάνετία5 Ογ- 
ταΓα νἱ, 2910. Τα ραηῖυς ἃ Ογτο 
ἱ».1, 4: Υἱὶ, 4», τ6. 

Αταίραβ, Μεάιβ, Ουτγὶ βοαυδὶς εἰ ἴα- 
τ Π1ατ|5, ἀοπαίυβ ἃ γιὸ νεῖϊε Με- 
αἶσα, δι ουὐὔος Ῥαῃίηδθθ ν, 1, 1. 
οοηίδηαϊξζ, ἃτηοτεῖη ΕΠ ἴῃ Ὠομλίηϊς 
Ροίεῆαϊε ν, τ, 8. [εἀ, σαριὰβ ἃ- 
ΤηΟΓΘ ἰογηηοίρ Ῥαηίῃεδο 17. οΘπᾶ- 
ἴὰγ νἱ πὶ ̓ἱπέεγγα εἰ 32. ταϊττἰτγ ἴδῃ - 
48π|Ὲ ἰταηϑίυσα δὰ Οτοοίατῃ νἱ, 1. 
36. ἱπάς τεάϊτ δὲ ποβίαγη ἐχροηὶξ 
Παίατη νῖ, 3, 14. ΡΙθεῖ οοῖπὰ 
ἀεχίτο ἴῃ ργοῖο συγ τοῖο 21. 

Ατίθθουβ, Ὁαρρδάοουπι τεχ, Αὔἤγσγίος 
δάϊανας δὐἀνετίας Μεάος, ἴῃ ἕωυξρα 
οσοϊάϊταγ Ὁ Ἡγτγοδη 5 ἵν, 2), 31- 

ΑἸ αγΖᾶπθβ, ρτοάϊιβ ἃ ἢ]ϊο νἱϊ!, 8, 
4- 

Ατὐτηθη!, δηϊτπηι ΜΜεάϊς 11, 1, 6. Ὁ 
Αὔγεαρε Μεάοτυπι τερε Ὀ6}10 νἱειὶ 
Ὁυςτατ. ρεπάεγε Γὰπὶ σοδέξι 1], 
17. 10. Ηοτυπὶ τοχ ἀδδοὶΐ ἃ Μεαϊ8 
11, 4» 12. Παρίταγ ἃ ΟΥ̓ΤΟ [ἰϊ, 1, ὅ. 
ΓὈττ σα ρΙτ9. Ἰαἀϊοίατη 8. ἀδίεηἀ!]- 
ἴὰγ 8 ΤΙστᾶπα δΙῖο 14. εἰ ταπῖ 
Ογάχατι {τἰρυϊαπλ σορίαίαυς. 42. 
οσοϊάϊε ΒΠΠ| τααρ γα ᾿ῃποσεδηΐετῃ 
ΣΤ 38: 

Ατίαπηδϑβ, Ῥειία, ἀὰχσ ρεάϊίασγα Ῥετία- 
ΤᾺΠῚ Υἱ]» 1,3. 8. 

Ατιαθαίαβ, Ρετία, ρύθεῖ ουὐτγθυβ [π᾿ 
Ροπηρᾷ νἱ]],) 3, 18. [αἴταρα Οαρρᾶ- 
ἄοοϊθ 6, 7. 

Ατίδρθαζυβ, Μίεάυς, σαρ!άὰ5 οουϊαπαὶ 
Οντατα ἰ, 4», 27. [δάδε Μεάϊβ. αἱ 
Ογτατη (ξαυδηζυῦγ ἵν, 1», 23. εἴ 
οὐπὶ Ογτῖο πιαπεδηΐ ν, 1, 23. [8- 
ἀεί, Ὀε]] τὰ εξ σοπιιηυθαπάππ νὶν 
1.0.9. ΤΥ ἃ ΟΥτο δα Αταίρδπ, 
6 Ὠϊο νἱ πὶ ἰηΐεγαῖ Ῥᾳηίῃεξο νἱ. Ἢν 
34. ε΄ ΟὨΠΠΙ το 5. Ρεάϊτατη ἴῃ 
ΡΓΟΙο σατα Οτοθίο νἱ, 3».31. ἴῃ ο- 
ταῖϊοπα ταρεῖτ {ἀπΊπηᾶπ Ταγατ 8, 
Ονίο ρεῆαγατη νἱϊ, 5, 48. εαὰο 
ἀοηδίυγ ἃ Οντο νἱϊ!, 3, 25. νοῦᾶ- 
ἴὰγ δά σοῃνινίατη ἃ υτο ψ]]}, 4. 
1. Ἰοσδίυγ 26. 12. ἀοπδίῃγ δυτεο 
Ῥοσαΐο 16, 24. 

ΑτιαθαζΖυβ, βενία, ἀποὶξ Ῥετγίαγα τ ο6» 
τταῖοϑ οἵ [ἀρὶττΔ 1108 νν 3» 38. 
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Αὐϊδοδπιας, ἵαῖγαρα ΠΥ κϑθ πλᾶρ 8 
ψὶ, 6, 7. 

Ατταρετίαβ, ΟΠ Π το 5 ρεά τι πῃ νὶ, 3,» 
5.1 Ὁ ὙΠ Ὁ 22. 27: 

Ατιαπηλβ, ΡΏτΥ ιθο ΠΔ)ΟΓ 5 ΓΕΚ, ΟΡΘ ΠῚ 
ἔετι ΑἸὔντι!β ᾽ὶ, {). δ. 

Ατίαχογχεςξ, βεγίαγμηη γσλ, Πλανῖ Μ ἰδ, 
νεῖ τπιποῦὶς ζγαΐεν, οοσποιμῖπε δῖπε- 
ΤΟΊ, ν᾽ ἀφαϊα5 ναπάπαι! Πυασϊα πὶ 
πείρατα σορὶς νὴ}, ὃ, 12. 

Ατταοῆδβ, Ἡγτοδηϊογα πὶ ἀὰχ ν, 3, 
38. 

᾿ΑΠαάαίας, ΟΠ] ΠἸΑτο 5 ἐααϊτ ΠῈ νἱν, 3, 
2. ὩΟΙ: 

Αἤδιῖοὶ, οαγ ἵεουπι ἰπ ὈΕΙ]ὰπὶ ἀὰ- 
οδηΐ ὑχογθβ οἴ Γ65 ΡΥ ΟΠ ΠῚ Πη85 ἵν, 
35, 2. αταπῖογ ἱπ 6} 19 σατθ5 Ογ- 
ΓἝΏΔΙοἰ5 νὶ, 1, 27. 

ΑΠγτίογαπι ταχ πίετε Ὀο] πὶ Μεα!5 
ἷ, 55). 3. σαπὶ νἱριητὶ τα ΠΡ 5 Θ481- 
ἴατη, ἀπσοεητῖβ σαγγὶ 5. εἴ Ἰηραδητὶ 
Ρεάϊεαπι νὶ; 11, 1, 5. Πογίατογ [105 

πίε ργο]ϊατη {19 3... 44. νἰξϊας ἃ 
Οντὸ εἰ γάχατε γερε! τῶν 'π σα τα 
11... 3» 63. σδαϊ πη ργο ο ἰν, 1. 8. 
Αἰγεῖ ποέλα οαἰγὰ γε! πα απι ἐῤῥα, 
σα γογα πῇ πηετα ποτα ΠῚ Γαζῖο 11,3. 
χό6. Νόονὰβ τεὰχ ρᾶγαϊζ ΠΌ] Γοοὶὰ πὶ 
Οτοίαπι νὶ, 1, 25. ἃ (σαάαία εἰ σο- 
Ὀτγάα σοηίοαϊταγ ἴῃ τερία νἱϊ, ς, 30. 

Αὔνγαρος, Μεάογαπι ταχ, ἅναβ Ογτὶ 
ΓηΔίΘΓΠ 5 ἵν, 29) ἱ. Ατπηδηΐοβ {01- 

Εἰς ὈΕ]1Ὸ 111,15»). 10: ΠΊΟΓΙΓῸΓ ἵν, 5», 2- 

Β. 

Βαῦυϊοσ, ατὸς Αὔθο ορυϊεπε ηπηα ν, 
αι 8: 2, τα. ὙΠΟ ΠΙ 5. ἀ 5 οἱ 
14τὶ5. νἱϊ, 5» 7. σαρίτγ ἃ Ογτο τε- 
Ῥοιίς, Εαρῶταίε ἰη οῆαπι ἀστίναῖο 
νὶϊ, 5. 15. ἴῃ 6]05 ἄρτὸ {τππε τη]- 
(26 ραϊπηδε εἴ ΡΙΟσΕΓΘ νἱΐ, 55» 11. 
Βαδγίοημα, οὐ σα]απιὶ τερί ἀὰπ), 
Ογτγὰ5 ἐερίε πὶ πθη 65 ὨΙθοΓποβ ἀ6- 
δὶς ὙἸν ὅ, 22. 

Βαξιτίαπὶ με Βαξιτι!. Ηοτγαπι τεχ, 
μοίρες Αὐταάαϊθ δα Πογαπ) τες ]5, 
ἱπυιταίαγ 40 Αἰΐγτῖο δ [οοἰείαίε πὶ 
ΕΙΠΕ ν» 1, 2. Βαξιγ! ρᾶγέπεὶ Ουτο 
ἱ, 1. 4. τεπίδηϊαγ Βαξιτιὶ δ Αὔγ- 
Εἰϊθ 1) 5) 2. 

σ. 

(δάσπι, σεῖς τπᾶρπᾶ εἰ Ὀε] Ποία, ἴπ- 
ἕεπίᾳ Αὐγτεις ν, 2. 25. ππι Ογτὶ 
{οοἷϊ ν» 3» 22. ἴεγηξεία Ἔχοατγεηῖαϑ 

οἰαάς Αβθῇοϊα πίυγ ν, 4515. ΠΟνΌΠΙ 
ἄυσδηι ΠὈϊΪ ὀγεδηῖΐ νν9 4» 22. 

“(τη γίεβ, Ογτὶ Ραΐοσ, Ῥεγίαγα πῇ τὰ χ 

ἐχ ξϑηῖς Ρουπαδγαπι) ἱ, 2571. τὸνο- 

οἂΐ Οὐγὰπη ἀουλαπη ἱ, 4, 25. ἀεάα- 
οἷτ εὐηάεπΊ, εἴ ἐρτερὶε αἰἥεγι ἂς 
τα ρογαίουὶς [ἀτηγηὶ οἵ οῖο ἱ, 6, 2. 
ίεαᾳ. δΌΠΠπι τερῆυπῃ Ρετγίαγα πη 
Ογτο νἱϊἱ, 5, 23. 

Οδπιῦγίες, Οὐ ΑἸὰ5. παῖ ΠΊΔ]ΟΓ, 
σοηῇβιίταϊΓ ἃ ραῖτα ποι θηϊὸ ἤεγα5 
ΠΡ ΕΓΙΙ Ρᾶιογηὶ νἱ]]. 7» 11. 

(αρρϑάοςεβ, ὰπὶ Οτο τοοΐ νἱὶ, 2, 
10. Τα ξαπίαγ ἃ Ογτο ἰἱ, 1. 4 : νἱϊ» 
4: 16. δοοϊρίαηι {αἴταράτη )Ρεγίδπι 
ὙΠ 6, 7. 

Οαγάμομπυβ ργϑεῖς σᾶγρεπιὶς τλ}}16- 
ΤᾺΠῚ νἱ, 3. 30. 

(τες, (ὉΠ οϊταπταγ [γα τα δ Αὔγτῖο 
δάἀνεγία9 Μεάοβ 1, δ. 3: ἴΐ, 1, δ. 
ἀππάδητοβ δά σοποοτάϊαῃη τεάϊραη- 
τα 8Ὧ8ὺῸ Αἀιπῇο νίϊ, 4, 1. αυεῖη ἃ 

Ογτο ρεῖαης [ἀϊγαρᾶηὶ νἱΐ, 4» 7: 
ὙΠ], 6.7: 

Οαγῆετ, αρηηῖς, ἴῃ Οαγ τὶ σα ΠΡΟ ΤΕ χ 
ῬΏγυρῖ παϊηοτῖβ σοηρτεραΐϊ σορὰς 
τ Ὁ 
ΟΠ αἰ ἀεὶ δηϊτπηὶ Αὐπηθη δ ἢΠΠ,) 1. 34. 

ἃ Ογιο οσοξαπίαγ ρᾶσεπὶ ἔδσεις 

ςοὐϊ εἰ πιεγοθᾶβ πα ϊαπὶ ἀρὰ 1η- 
ἄοβ 111,92, 7. ἃρυά Ογταὰπ) ρα ΠΏ, 
ἃ αυο ΟὉ ρῥτγϑάδμπαϊ ᾿ἰ δ᾽ αἱ πε πὶ οδῇὶ- 
ΒδηταΓ νἱϊ, 2, δ. ἷ 

Ομεγίδηϊας, Ῥεγία ὁμόσιμος, σογροτγε 
πες Πιᾶρηι5 πες τουαΐζας, (εἀ δηϊ- 
ΤΟ ἔογτίβ εἴ ργυάεῃϑ 11, 3, 5. [.ἃ- 
ἄδι ρτὸ [18 συ]αίᾳαδ ἀϊρηΐτατε ΡΓθ0- 
Ὠγία εἴτε ἀϊιιθαοηάα ᾿ϊ, 2, 19: 3», 
ας Τα τατ δα πιοηῖαβ ΔΙΠΊΘΙ8 
Θοἰδσιίεῦ εἴ οἰαπὶ ὈοΟσυρΆΠαΟΒ ἰΐ» 4» 
22. ἰδαάαῖυγ ἃ ὥγτο οὐ ἴοτγεταα!- 
πέὲπι οἵ δοίη οὐδάϊθπεϊα πη. ἵν, 1, 
3. δὲ εχ σεηίατίοπα σΠ Πάτο Πὰς 
ἐῤιά. ξ. 4. φτοῦαιῖ Ογτγὶ σοῃπΠ)|ϊα Πὶ 
ἀς εααϊζατα Ρετῆσο σοπιταεηάο)ν, 
3216. ἀποῖι Ἰοτσαίοβ ν, 3, 36. δα- 
ἦαναῖ Ογγὰπι π᾿ ράνοτυα δχετγοῖτα5 
(εὐἀάπάο νὶ, 2, 21. ΡΥ. δααϊᾶ- 
τὰ ΥἹἹ, 1, 3. ΓυΔάες φαάθπλ 418 
Ογτὰ5 πιαχίπιὶὲ εἐχρείεῦδαϊ νυἱῖ, δ, 
551 Πρ αν 1. οὐζ πιγτίαγο 5 νἹ]]ν 
3, τό. ἰαυάδίυγ ἃ Ογτοὸ εἐχί πιὶε νυ], 
4:1τι. δὲ [,γάϊε Ιοπίφαας (ἀτταρά 
ψὴ!, δ... 

ΟἸ οες5, ἔγαῖτα ἰεπίδητυγ ἂδὉ Αἢγτῖο 
δανετίς Μεάοβ ἱ, κ, 3: ἴΐγ 1, 5. 
[εἀ δάγαναηῖ Οτοοίαπι νὶ, 25, 10. ἰ1- 
Ὀετὶ ἢπε (αἰγαρᾶ ταὶ πααὰπηίογ νἱ], 
ἂν» 2: ψΠ 6 8: 

Οτο ας, Πγάοτιπι τεχ, δάείς Αὔγτῖο 
δἀνετία5 Μεάος ουπῃ ἱπρεπτὶ νὶ ρὲ- 
ἀϊζαπὶ ἐηυϊαπιηὰς ἱ, 59 3: ἵν 1ν 
΄. Τα ρης οαπὶ σδοῖοτὶς [ΟοΙ 5 ἀοπηὺ πὶ 
ἵν» 1) 8: 1Ἰγ29. ΕἸρίτατ Τὰ πη 
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ἀυχ (οοἰοτα πη δάνεταβ Ογγατῃ νἷ; 
2, 9. μαᾶῦδι ἰὈοῖοβ. Ὀ6Ὶ1Π ρ] ατί το 
Υἱ, 2, ἴο. πη [οράξοπμηοπᾶ ἀδ 
(οοἰεῖαῖθ νἱ, 2, 11. σοηῃδῖαγ Ογτὶ 
ΦΧοτγοϊτατη τη τι ἀϊη 6 οἴη δγα ν]]ν 
1, 23. [4 τερδ] Πτὰγ 8. 25. ὁᾳαϊία- 
ἴπ5 6]5 ἔαραιϊιγ τηβῖα ΘαΓΊ ]Ογ πὰ 

ΜΙ, 1, 27. ἰρίε ἔαρ! βαγάεβ νἱϊ, 2, 
Ι. Οἂρ(ὶ5 ϑαιαϊθυβ 16 ἀξάϊι Ογῖο 
ΝΠ], 2, 5. ἀϊπυδάει ἀτὶς ἀϊτεριῖο- 
ΠΕΠῚ 8. 12. ἐχροηϊὶ ἀε Αρο]]η 5 
ΟΥ̓ΔΟῸΪ 59 οὲ {6 Πυε 8. ἀφπχηδὶ ὃ. 
15. Οἰεσηδητεγ εἴ Ὀεηϊρης Ὠφθεῖατγ 
ἃ Ογτο νἱϊ, 29, ζό. γαῖ τμείδατος 
Υἱἱ, 3.1: 45 12. πιοηεὶ Ογταπῃ πἢς 
Πἰμλἷ5 πὶ ἢ γα 15. ν 1], 2. 15. 

Ογαχατεβ, Αὔναρὶς δ ̓ ὰ5 εἰ ἀνα που- 
Ιὰ5 Ογτῖ, νἱϊαρεγας Ουτὰχα ἰ, 4» 9. 
ἰφηᾶνβ ἷ, 4. 22. Τποοράϊ Αἰγαρὶ 
Ρδιτγὶ ἵν». 5, 2. οοηῖτὰ ΑΠγτίος αχὶ- 
Ἰὰτὰ μετ ἃ Ρεγῇς ἱ, ς, 4. τἰτηϊάπ5 
αμδγίταγ 48 ραυοσίίατε Ρετγίαγατη ἐΐ, 
1,.7. 8. τεαεηίες Ποϊίατη οορίᾷβ ἰΪ, 
1,..5. Ταργεῆεηαις Ογτατα, ααοά 
πο [ρ!επάϊάα νεῖῖς Μεάϊοα ἢϊ ᾿η- 
ἀαϊαβ ἰἰ, 4. 5. Ρτοβοϊ(οἰτοῦ σὰπὶ 

Ογτο δάνεγ 8 Αἰΐγτϊοβ 11, 3, 28. 
1Ἰηταπηρεῖίνα 6]ὰ5 ουπὶ ΠπΠοῆε σοη- 
Βιρεμαὶ οαρὶἀϊίᾳβ τοξαταταγ ἃ Ογγὸ 
1}},.3ν 29. Οὗ Ἰϊνογειη εἰ ἰβ:ηδν Δ Πὶ 
ποῃ ναἱτ Οὐγατῃ ρεγίραυϊ ποῆεβ ἱν, 
1,13. ἴῃ οδῆτ5 οαρτ5 ΑΠγτίογα τ 
πάπα! βεὶ νίπο εἴ ἱρποῖαῖ, Μϑάοβς 
ἉΌΪΓΕ σὰ Ογτζο ἰν, 59 ὃ. τα οοῃπ- 
Ῥέτγία δηθὰ γᾷ Ρϑγοϊτὰ5 ΠΊΪη11- 
ἄατ, ἔατιε γα γα εἴ πιϊτς 4] Με- 
ἀο5 τενοσεῖ :ῤ2ά. ἀεἰεξϊδταγ [ογηχο- 
ἢ5 τὰ] τὶ Ὀ..5 ἵν, 5, 52. ἃγοθίπιαβ 
ἃ Ὄγτο ἰπ οδῆτγα ν, δ, 1. αεγίταγ 

διανίτεγ ἀς Ογυγο ν, 59 8. {εὰ ἰΔη- 
ἀςτη γοοοῃο δῖὰ5 ἀξ αοἰταγ ἴῃ τἃ- 
Ὀεγηδθυϊυζῃ ἐρτγερὶε ἰππγαέϊζυχῃ ὃ. 
37. ἈΌῚ ϑεηΐϊο, τότε ἔαο, ἱπάυ]ρεῖ 
44. Αρυὰ 6απὶ ἢϊτ σοπίμϊ]τατιο ἀκ 
θεἸΪο  σοπιϊπαϑηθο νἱ, 1, 6. ἱρίε, 
ἄὰσπὶ Οὐτγὰθ ρῥγοβοι(οἴταγ σοηῖγα 
ΟὉτοίωυ πη, ἀοτ! τεπηδηεῖ σατ ἴετ- 
τὰ Μεάογιπλ ρᾷτγίε νὶ, 3, 2. οβετγιὶ 
Οντο Εἰϊάτμ εἰ Μεάϊδη) ἀοιβ Ιοοο 
ΥὙἹΪ], 5». 19. 

Ογϊεπε, ψ. π᾿. νὶν 1, 4.5. 
Ογπηες, «14. π. ἐῤϊά. 
Ουρταβ, ἐπίμία, εἰὰ τετγγαϊηι5. ἱπηρετὶϊ 

Ῥεγῇοὶ νεγίας οοοϊβεπίετα νὶ],. 6, 
21 δ. τ. Ηἰμῦ αἰσητοτ 

(Οὐνρτῖῖ, [οοἱΣ το νὶ, 2, 10 : ΟἿΓ δά 
ἐοὐ πΠθῃ πχϊτίαῖοῖ αΐῖγαρα νἱϊ, 4; 2 : 
Μ, 6, ὃ. 

Οὐτγεηᾳῖοαβ ΟὈΤΓᾺΒ νἱ, 1, 27: 2» 8. 
ὥγταβ, πιαοῦ, απξέογ τρβῥεγ Ρενβοὶ, 

ψλρλυγῆς ἐσ Μεηάφης Αβγδρὶς ἢ- 

}1ὰ ΑἸΪὰ 5. ̓ν 2) 1. 8ηπος ΧΙ παῖα ἢ 
ΟὨΠῚ τηδίτε ὑγοδοϊ(οιταγ δα ἀνὰῃ 
ἷ,. 391. οἵαῖ πηαΐτγετη, ὃ ἱρίαπι γα 
Ἰπᾳαᾶῖ ἱ,. 37) 13. πάτγαῖ Ἰἀϊοί τη ̓ 
[ε ρῬάεγο εχετοϊζαπι 17. Ὀεησνοΐς 
ΠὈΪ τεάάϊς δα 4} 65 ἱ, 4.5 1. διηδῖ ἐ 
οΟἸἸτ ἀναπὶ 2. συγ ρᾶυΐο Ἰοααδοῖς 
Ὁ ἰπιτῖο ἔμδης 3. Παάες φοσηυϊὰ 
Ρτϑ ΔΉ ΟΓῈ5 4. Θαυϊζατε ἀἸ(οἷς 1ῤ1 
νεηδίίοηβ ἀε)θδϊατογ σ. τηϊτῖ 
νεηδίαπλ οὰπὶ γάχαγε ἱ, 4. 
ουπὶ Αἤγαρε ἱρίο εχὶτ νϑηδίαι 
14. ἀηποβ ΧΨΝ πδῖυβ ρεοϊπηεῃ ἃ 
ιἰ5 ἱπιρεγαϊογιθθ βαϊξ 1, 4, 16. τι 
ἀευπίεπλ ἰῇ Ῥεγπάθπι ἀεάϊπσαι 
Μεάϊ 25, τηϊτξαγ οαπὶ Ἔχεγοὶί 
Δαχι ο Ογαχατῖὶ ', 59. 5. ΠΏ 
Ὠοτγίδζυτ γ. ἀϊεεις οσαπὶ Ρρδίτα. ὡς 
οἴβοϊο ᾿πιρεγαΐοσίβ ἷ, ὅ, 1. ἶ, πονὰ 
ΔΙγηᾶ [ὯΟ5 σάρεῖα θεῖ ἢ, 1. 11. 
τηεαϊατοημεβ οατηρεῖτεβ ἰηδίταϊς 
1], 1,20. δισείηιι8 ἃ γαχδια ἠδὲ 
τείροηία τὰ ἰεραιὶς ἱπαογαγῃ ἰἱ, 4» 
8. Ατπιθηϊογαπη τοραπ] ΟΑρΙς 1], 
19. 1. εἴ δπιϊσατῃ ἰοοατη]αε Β864ε- 
Ἰεηγ γτεάᾷιε 31. (δβαϊάθοοβ Αὐπγεηις 
διηϊοος δι ΠΌΪ Ἰοοῖοβ. τεαάῖτ 1], 2. 
Ἰερίαπη τηϊ τ δα Τπάπτῃ ἀε ρεσυ- 
ΠΙΆ 1, 2. 28. σὰπὶ γαχϑτε εἀποῖξ 
ΟΟρίᾶ85 σοηῖτα ΑΠγτῖος. 1, 3, 20. 
4058 νἱξὶοβ 1ῃ οαῆτα ἔὰραῖ 111) 3, 
ὅο. οσαἰγὰ ||ὰ οσσυρᾶϊ ἵν, 1, 9. 
Ογᾳχᾶγειῃ, 4] ποη νοῦ ἰιοεϑ εξ 
Ρεγίεηυεηάοβ, ἄοϊο ἀε]ααϊε 19. δά 
Επὶ ἀεδοίαης ΠΠγγσβη1]} ΨΚ, 2, 9- 
εαηαϊτᾷίατηῃ βεγῆραπι ᾿ηΠ ταϊτ Ἀν, 3, 
3. ΠΟνῈΠῚ τ τοῖ ἀτοαίπῆι ἐχ ΡῬεῖ- 
ἤάὰε ἰν, σ, τό. Ογαχατὶ Μεάοβ ἃ- 
νοσβητὶ {Ππ{πτὰϑ τ τ 27, πο ναΪϊὶ 
ψίάεγα Ρᾳηιξᾶχῃ ν, 1, 7. εἤοἷς υἱ 
Μεάὰὶ [ἐρὰτῇ πιδηεδῃΐ 18. ρῥτοῆοὶ- 
Γοἴταγ δὰ (φοῦθιγᾶτη ν, 2,1. Αὔν- 
τἰᾶτη ἄξπυο ναῖῆαὶ ν, 3, 1. ἀυοὶς 
ἐχεγοϊζατη δᾷ Βαθυίοπεπλ οἵ ρτο- 

γοοδί ἔτυδῖτα Αἰὐψτιατὴ δ4 ΡῃΡηδη. 
5. Δυχ  ατα ἔετὶ (σαάαιεθ 29. οῳΓ 
ΠΟΙ Πδ[Ὶ ΠῚ. ϑΡΡΕΙ]εῖ ἀὰς85 46. ]ἰ- 
δεῖται (φαἀαϊδῃη ν, 4, 7. υἱοϊοϊίγ 
οἰδάεπη Ο(δάμπΠογαπὶ 23. ρϑέϊωτῃ 
ἰηἴς οὰπὶ Αὔγτῖο ἀθ ρᾷγοεμάο δρτὶ- 
ΟΟΙ 5 24. συγ Π0}} ἀχεγρίίαῃ τεάὰ- 
σετα ρτορε Βαθγίρπεηι 41. {πὰ 
ΟδΙἘΕ}}15 ροϊ τ 51. Ατοοῆὶτ γα 

ΧΆΤΟΤη ν, 5, 1. δἰ ΟὈψ! πη ῥτοοθαϊὲ 
5. 6] 5 ἰγϑθ δὲ Ἰηνι ἀϊθ πιδαετωγ 37. 
ἀε ΠιΙθθγροσμτα ταιοης ἀἰβεηι νὶν 
1. 12. ΟυΠ15 ἰαϊσαῖοβ ἰηνεηϊ 27. 
ἴμτγεβ γοϊαίαβ ϑοάϊῆολς 52. ἔδαβᾳ 

Ῥαψογθπη ΘΧΟτΟΙ τὰ νὶ, 2, 14. ρᾷταβ 
εχρεάϊτοπεῖλ ἀνοτία8 ΟἸφοίμηλ 

23. φυρῃιοάρ 8οίεηι ἰηβγαχεηϊξ νὰ, 
ἘΔ 



! 

37). 21. ὨοΙίαίαγ ἀποθς δηῖθ ῥτο- 
Τα τ νἱ; 45). 12. 6}}5 ἈΓγηδ νἱΐ, 1, 2. 
Πογίδίαγ τα} τ65 τὸ. Ἐχουτταγ ΔὉ 
εαὰο νυϊπογαίο 37. σαρὶῖ ϑαγάδϑ εἴ 
Οτοοίαπι νἱϊ, 2, 1. 4ὰεπ οἸεπηεη- 
ἴεγ δῦδι 2ό. Ἰαρεῖ τηογίεγη Αὗτας- 
ἀδῖξο νἱΐ, 3, 2. σὰπῈὶ Οτοῦίο ο]αα θα 
τ{πείδατιβ ρτοίεέϊζας ϑαγάϊ 5, ἴΠ [{}- 
Ὥδτγα ῬΠγυρίθαβ, Οαρραάοοϊθαβ, Α- 
τὰ Ι υΐίαας Γαὐδξλϊς, μεῖς ΒΌν]ο- 
Πεῖ Υἱϊ, 4» 12. δάϊτ ΒΑΌΥ]ΟΠ ΕΠ 
Ψ1]», 55) 1. οῆδπι ἀποὶῖ 9. ἴυΓΓα8 
αχίϊγαϊε 12. Εὐυρῆτγαϊο ἴῃ [ΟΠΔπ 
ἀογιναῖο ὑτρεπὶ ΟΡΡΓ ΠΣ 15. τὸ- 
ξίαπι ἱπῖγας 57. εὐπιοποβ. εἰϊεὶς 
ςοτροτὶβ οὐἤοάθβ ο8. (τε }}Π[{ι658 τε- 
δῖε εἴ τὶς ργϑοπάϊα τ ̓ πῆῖταῖς 66. 
ταῦποτγα ραϊδίϊηὰ ἰῃ ἀπ οτ ν}}, 1,9. 
οὐτὰ Οτοῖο ἀιῆεγις ἀθ αὐ Π1|τατε 1106- 
ΤΑΙ Ἰτα115 Ψ1Π) 2», 15. Ροπιρᾶτηῃ ἀαποῖϊ 
Ψ1, 3,.1. Ε]5 τίατα γεξϊα εἴ τε]ὶ- 
αυβ νεπίταβ τορῖὰβ 13. δαοζαῖυγ 
14. ἐχοῖρὶτ ἀπηῖοοβ σοηνῖνίο ν]]]ν 
4» 1. Ριοδοιοἰτατγ ἴῃ Ῥεγῆάεπι δὰ 
ῬδΙιδηῖδβ νΠν 5. 1. ἀξνεγίταγ ἀραά 
Ὀγαχϑτεπι, 4 6πὶ ἰηνιϊαὶ ΒΔΌΥ]ο- 
ετῃ 17. ἀποὶς Ογαχατὶς δ] τὴ 28. 
1αϊταραβ ταϊτϊξ ν}1}1, 6, 1. Ε4 105 ῬΡΕῈΓ 
Πατίοπες αἰροπεγα οορὶς 17. ἴπὶ- 
τηϊηεηῖς νῖτθθ ἤηε δρὶϊ ἀἰϊ15 ρσαῖῖα5 
Υἱἱ, 7.3. Παθεῖ οτγαϊϊοπεῖι δα ἢ- 
Ἰῖος 6. πχοτίογ 28. 

Ονυγὰς, τηΐποῦ, Ατιαχογχὶβ ἔγαϊευ νἱ]ῖ, 
8,3. 

0. 

Βαΐρῃατγηςϑ, ᾶγάς οθεάϊ Ουτο ν]]]» 3, 
χὰ 

Τ)ατηαῖας, ἀὰχ σδάυποτγυγη Υ, 3», 38. 
1)αταπηδᾶ8, ΠΊΥΓΙΔΓΟΠ 5. Ψ}}1, 3, 17. 
Τδυρῆιβ, ρῥτϑΐεέϊα8. [αθτατη Υἱ» 3» 

29. 

Ἐ, 

Ἑοθαΐϊαηα, πα οὗ σοαϊυπὶ ἔπρίάϊας 
Οντὰ9 ἄπο πιεηΐεβ εῆῖνος ἀερὶς 
νὰ; ὅς 2. 

ἙἘπυθα5, ἀαοὶς Ατπχεηίογαπι ρεάϊτεϑ8 ν; 
3» 38. 

Ἑπγα!ῖαβ, ν]ά. ποῖ. νἱ], 1, 26. 
Ἐτυτῆγαπη τηᾶτα ν]]ΐ, 6, 20. 21 : ΨΙΠ, 

δ, 1. ταγαλ ΠῈ5 ἀτῃροτὶ Ρεγῆοὶ νετγ- 
[ὰξ οτ᾽ πίε τη. 

Ἑπρῆταταβ, ργε εξτα 9 ταγγί πὴ τοϊβῖα- 
ΓᾺΠῚ. νὶ, 3, 28. 

ἙπρὨτγαίες, ἃτηη]5 ΡῈ τηεάϊατη Βαδγ- 
Ἰοπεαὶ ἤμπεη3, Ἰαῖα5. εἴ ρτοΐαηάυς 
γλοσο, δὺ 

Ἑυτορα Παῦεΐ ρβεπίεϑ ᾿Πἰθεταβ ἷ») 1) 4. 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

Ἑαχίπαϑβ Ῥοπίαβ, [εγπλΐηιβ τε σοΐ Ῥεγ- 
Ποὶ νετίαβ Γεριεπίσιοπεβ ν}}}, 6, 21: 
8, 1. 

σ. 

ΟΘαρερῦβ, τσ ΡΏτυ ἰδ ταὶ ποτὶ Δα ΧΊΟ 
εἰ Αὔγτιῖα δἀνετία5. Μεάοβ ᾿ΐ» ᾿ν 
5. ἔαρ! ἀοτηυτῃ, νἱξὶὶ8 ΔΗ 5 ἷν, 
2520. 

(δάαίας, συγ δαπυοπας5 ἢ ἰαξῖαϑν, 
2, 28. ἀεβοῖς 80 Αἥγτιο, εἴ ἐγδάϊς 
Ουτο οδε]ατη οἷο σαρίυτα ν, 3» 
15. δ]05. τετγάτη ἰηνδάϊς ΑΠγτιὰβ 
ν, 3», 26. Π|αρίατη ἴῃ ἱπἤΠάϊαβ εἴ 
νυΪϊπεταΐατηῃ ἃ ρεγῆάο ἔεγναὶ Οντυβ 
Υ; 451. συπὶ [αἷ8 τεοὶρίταγ ἴῃ Ον τὶ 
Ἐχεγοϊϊαπὰ 29. 6} 5 τορὶο Εἢ ῥὑτορε 
Βαθυ]οηεπὶ 34. ἱπιίεγῆοιε τϑρεπι. 
Αἰγηοτατη Υἱἱ, 5, 30. Ρτγεείςξϊαβ 
ΘΟΠΌΟΘὨὮΙ5 Ψ}Πν 4» 2. 

Θοδτγαβ, Αὔἔγτῖαβ, νὶτ Ορυϊεπίυ8, ἀε- 
Βοῖς δὰ Ογταπὶ ἵν, ὅν 1. ρτιναῖας 
Β]1ο ἃ τερε Αὔγτογαπι 4. [ε, δ)Ιᾶ τ 
εἰ οτηπία μα ρΡεγγηϊτς βάεὶ Ογτὶ 
ἐῤ14. τεοϊρὶε Ογυγαπὶ ἴῃ σαβε!] τα 
τι ἰΠΠσλατη ν, 2, 6. Δατηϊγαϊαγ 
Ῥεγίατατῃ σοῦ πᾶπῃ [τα ρά Ἔτη 14. οο- 
οἷά! τερεπὶ Αὔγτίοτατη ἵπ τγερίᾶ 
Υἱῖ, 5), 30. Ἰαυάδι Δ ΠΊΪΟΟΒ Ογτὶ Υἱῇϊ, 
4, 7. Ἰοσαῖ παρίυτα δ᾽ίατι Ηγβᾶ- 
ἴρϑε 25. 

Οτϑοοὶ Αἢαιὶοῖ, δὴ τΤΟοἱϊ ΑΒγτίογα πὰ 
ξαδτίης δανογίας. Μεάοβ, ᾿ησεγίαπι 
εα 1ἰ, τ, 5. 1εὰ δάϊαναης Οτοσίαπη 
αἀνετίας Ογταπι νἱ, 25, 10. {ἰδὺ- 
τατὴ ρεπάεγε οοσαπτιαγ ΟΥΤῸ Υἱῖ, 4ν 
ὁ: 1»}1), 4. 

Η, 

Ἡγτοδηΐϊ!, Βηϊίτηι Αὐγτιῖϑ ἵν, 2», 1. 
ΓΙ καπίαγ δ Αβγτιῖβ ἱ, 5, 2. ἀε- 
Βοίαης δὰ Ογυγὰπι ἵν, 251: νν 3» 
24. 1115 ῥργϑβεῆ Αὐταοῃᾶϑ νν 3.» 38. 

Ἡγβαΐρας, Ρεγία πο 15, πᾶτγᾶζ τηο- 
τοῆιαῖοπι σου] υἴάαπι σομνῖνϑο 1ἰ) 2» 
2. Ῥγοῦαῖ Ογτγὶ σοπήΠ! πὶ ἀς Ργάα 
ἐν, 2, 46. ρτγεοῖῆ αἰπιίάϊδε. ρᾶτιὶ ε- 
ααίταπι Ρεγποογατη νἱΐ, 15 19. ἴὰ- 
Ὀϊρὶς ΡΗτυείατη, ταϊπόγεῖῃ Υἱὶ, 4, 8. 
4υσττατ, αυοὰ Ογτὰθ Ρτγθεΐεγαϊ 
ΟὨγγίαπίδτη νἱἱΐγν 4. 9. ἀσοῖς ἴπ 
τηδιτπιοηΐατῃ δἰ ίατὶ ΟΟΌΓγ 8 26. 

Ἱ" 

ΠΙγτῖϊ, δΠἰς ρεπεῖθ5 ποη ἱπηρογδπε ἱν 
ἵν τᾶς 

Ιηἀϊ, [ΟἹ] οἰταητὰγ δ ΑΠγτγῖ δάνοττ 
[95 Μρεάος ἰἱ, 55, 3: δύτο ἀρυπάδῃηϊξ 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

διϊν 1. 25. δοτασῃ ἱεραὶ δἀνεηϊαηιὶ 
δὰ (Ογάαχϑγεγῃ 1Ϊ, 4; 7. Ογτὰβ δὰ 
05 πηἰτῖς Ἰδραΐατη ἐς ρεουηίΐα 11], 
2. 25. Ἰεραῖὶ ᾿πάοτγωτῃ αβεγαηϊ ρε- 
ΟἸηΪα5 ΟΥττοὸ νὶ; 25» 1. πιταποΓ ἃ 
Ογτο δή ποΐεπιε Γρεου αηάϊ σαυΐα 
2. τεἀδαπιαπι πᾶγγαῖῖο τειγεὶ Ογτὶ 
ΘΧΕοτοϊ πὰ νἹ, 2. 12. 

Ἰοπῖα, δυ)]ὰ5 εἰ Τυνάϊοο ἰαῖταρα ἢὶ 
ΟὨΠτγίδητας νυ], 6. γ. ἰοηεβ ὰηῖ 
ἴοο!! Οτοῆ νὶ, 2, το. 

ὅαηο, φἱά. γιοΐ. ἵ, 4» 12. 
δωρίζοι ρδίγ5, Ὁ. πη. 1») ὅν, 1: ν|}], 7, 

3. ἜΣ, σἦἦ τὰ τος 22.921 ον Υἱ 15. 
57: 1, 45 19. ον! πιδξὶϊαὶ Ουὐτὰβ 
ἴδιιΓοϑ ν]}], 3, 11. 24. 

Ι,. 

Τιοεάςφογηοτδ ταῖς Οτοοίαβ5 ἐς ὉΔῚ 
Τοοϊεῖαϊα νὶ, 29 11. 

1 Ατα “ΖΕοίϊάος, “Ἱά. π, νἸΪϊ, 1, 4.5. 
1λῦγα, τἹά, ποΐ, νἱ, 2. ὃ. 
᾿γοδοηδ8, ίαπὶ Οτοῇ (οοἰὶ Υἱ, 2. το. 
ἀ γάϊα, ἔεταχ νἱηϊ, βοοτγαπὶ), οἰεὶ αἰϊος- 

ΤαΤΊ4.Ε ὈΟΠΟΙΩΠῚ νἱ, 2, 22. [γάο- 
τὰπη τηᾶρπᾶπὶ τη Ϊτἰτὰἀ! δ τ 1[ὲ- 
οὐκὶ ἀδάᾳοϊτ Ογτὰϑ Υἱ], 4) 14. 

Μ. 

Μαάαίας, Ῥεγία, ἀποὶς Ῥεγίδγυτπη ἐς 
αυϊτεβ ν, 3» 41. 

Μαηάφδῃςε, Αἢναρὶβ 114, πγαῖεσ Ογτὶ 
Ϊ, 2, 1. ρτοδοιοίταγ οὐπὶ Ογτο δὰ 
Αἤγαρετι 1, 3; 1. ἰηάε τεαϊξ ἰ5 4» 
Ἰ 

ἽΜατάράαβ, Αὔγτγίογατῃ (οοϊὰς 1,1) 5. 
οσοΙἀϊταγ ἴῃ ἔαΡΆ ἵν, 2, 31. 

ἸΜατγίαμάνηὶι, σἱά. ηοΐ. 1,.1, 4. 
Μεάϊα, δηϊίπια Αὔγτίῖθθ 1, 4. 17. 

Ῥεγῆάὶ 11,.1,.1. εἴ Ατὐτηθηΐδο 11, 4» 
20. Μεαάὶ (οἱεπὶ οουΐος. ρίπρεγε, 
ΟΔΡ 115 δά οἸτοἷ5. εἰ νοβίτα Ἔχαὰὶ- 
ἢϊο υτἱ ἱ, 3. 2. ΤΕρΌΠΙΩΓ [Ὁ]0 ΓΕ 5 
παία 18. ΠαπΊοΓα5 ΟΟΡ᾿ ΑΓ ΠῚ 11» 1» 
6. 

ἹΜεραῦγζυβ, Αταθῖθε [δίγαρα νυἱ]!, 6, 
γ 

Μιιῆταβ, (οἱ Ρεγίαγα πῃ ἀεξαβ, σἱὰ, ποῖ. 
11... 52: 

Μιτάδαῖεβ, ραίγιβ ργοάϊ του ν]], 8, 4. 

Ῥ' 

Ῥαξιοΐϊϑ9 αγηπὶς 1,γάϊα : οἶτεα ἤὰπο 
σορΙῖ σορίαβ το αβ νὶ, 2. 11. 

Ῥδηϊπμεα, χοῦ Αὐτγαάαϊῖθ, οἂρίᾶ ἴῃ 
Αἰὐγτεγιογα πὶ οδτ15, τη 16 Γ Ομ] πὶ 
ἈΠατσατατη [ογγηοῇ πα, {εἸἸρίτας 
Ογτο 1γ, 6, τι. (ταάϊῖας ουὐϊοάϊεῃ- 

Ὧἠᾳ Αταίρεβ ν, 1,1. ἃ 40 ἰεηϊαΐβ 
ταπὶ ἀεἴοτι δὰ ΟΥΤΌΙη νἱ, 1,32. ἃῖ- 
οοἴδπιε τηδτγίϊα τὰ 465. Οἴπαΐῖ δεὰπὶ εἴ 
Πογίαϊγ Υἱ, 45 3. Οσοϊατὰ ἔστι δά 
Ῥαέξϊο! πὶ Δπηηεπῃ νἱϊ, 3, 4. εἴ ἴὉὶ 
τηοταο ΤΔ ΓΟ τ ΌΤΙ ΤΣ ᾿ρίᾳ 14. 

ῬΑΡΠ]άροηεβ, Δ0 ΑΠγτ8 [0] οἰτατ. 

Δαν 5 Μεάοβ ἤθη ρᾶτγεηϊ ἷ, 5,3: 
11,1». 5. {εὰ Οτοθῆ ἿῸὉΟἱΪ] νἱ, 2, 1ο. 
ΟἿ ΠΟΙ τερϑηίοῖ ἃ [αἴταρα Ῥεγῆοο 
Ψ}11) ὅ. 8. 

Ῥεγῆβ τερίὶο Ππιτίτηα Μεάϊβο Πἰω 1, 1. 
ΓηΟΠ ΔΗ ἷ» 3, 3. ἃρεγα νἱ], ρ, 67. 

Ῥετγίβ νἱέξϊα εὐ ΠδΌΪτα νι ]Π]οΥἹ αἰπα ποτ 
ἰ, 3»,.2 : Υ]], 59. 67. 1ο]εηῖ σοξπᾶῖος 
Οἱοα]ατὶ ἱ, 45 27. 28. ἐογα πὶ [ερ65, 
᾿πΠ|ταῖα, ἀγπγα, ἔγα ρα } 5, ἔογτηα 
Οἰν ται εἴ πιυ τὰάο 1, 2. σπᾷ 
Ρᾶτοα ν, 29 16. Ἰοσδηά! 11 6γα ἃ 5 
18. χη οὐτοῇ εἰ γε ]ρίοη ἴῃ [ἃ- 
ΟΥΒ. ὙΠ, 3γ)1τι α{ἰ σαρετγαηῖ ἴοϊα 
Μεάϊοα νἱ]], 3,1. ἃ Ογτὶ ᾿πβιτατίβ 
ἀεδοίαπε νἱϊ!, 8. ἤπε Οτθοογατα 
ΔΌΧΙΠΟ ἤθη δαάεδηϊ Ὀδ]] πὶ {α[οἱ- 
ΡΘΓΘ 1, 8, 26. 

Ρεγίειιβ. ὠον!ς εἰ αηαος Τιμς, τπατγὶ- 
ἡμς Απάγονπεάς, (εῤλεὶ βία 1, 2, κι. 

Ῥεγῆάδβθ, ροΐξεγι Ρετγίεϊ, ε φαϊνῃς ε- 
ταηῖ Ῥεγίαγα τη τϑρεβ ἐῤ]ώ, 

Ῥῃδγηθοῆα5, ΟΠ ΠΙάγο μας. εααϊαα5 
Υἱ», 3,32: Υ]Ϊ, 1, 22. [Δῖταρα Ρῆτγ- 
δῖδε ταϊπου!β εἰ ΖΒ ΟΠ] 88 νἱ]], ό, 7. 

ῬΠεγᾶυ]δ5, Ῥατγία ρ] ερεῖα5, Ογτὶ ἔαπηΐ- 
11τῖ85, νἱγ ἰογεῖβ, Τὰδάες ἂς ΟΥγὰβ 
ἢᾶῖ ῥγθτηϊογαπι Ἰαάδχ ᾿ἰ, 3, 7. οὰ- 
ΤαΙΟΓ ΡΟΠΊΡΕΒ Ὑἱ]], 3,2. 6. ἀοηδῖῃΓ 
εαᾳὰο ἃ ϑδοᾶ φυοάδῃῃ 321. οοπορδαϊξ 
58οεβ θοηᾶ [χὰ 35. ἰδιιἀδίοΓ 49. 

ῬΠοβηϊοθ9, [πὸ Οτος ἴοοἱ! γὶ, 2, το. 
(αὐ δέν! ἃ γτο ἱ, 1, 4. 

ῬὨτγρία τηΐπου, Αποῤἠοητδ ἴϊ, 1, δ, 
“Ἰοιμν Ρητγρία δά Ηε]]είροηίυτη ς 
{αἱ ρίτατγ Ὀεῖ]ο ἂὉ Ηγῇαίρα νἱ]ὶ, 4, 
ὃ. (λῖταρᾶ εἾ5 εἰς ῬῃΔΙμ ΟΠ 5 ν]]]» 
δ, ὅ. 

Ῥῃτγυρία τδ]οῦ (εε τηᾶσηα, [Ὁ ρΊ τ 
ἃ Ογτο νἱϊ, 4, 16. 6]5 [αἴταρα ἢϊ 
Ατϊδοαπηᾶβ ὙΠ], 6, 7. 

Ῥῆτγγρες αἵτίᾳαα. ἰὈοϊεῖῖαπὶ ἱπεαηξ 
οατὰ Αἴγτῖο δάνεγ[5 Μίεάος 1, δ, 
3. δα]αναᾶηΐ Οτἴοβία πη νὶ, 29) 10. 

ΕΒ. 

ἘΠατῦδοας, Μεάμ5, ἀπο εαυϊϊαϊα πὶ 
Μεάοτυτῃ ν, 3; 42. 

ἘΠδιδοηΐοαβ, ὑδάμοϊμ5, νἱξὶογίδπ γα - 
Ῥοτίαϊ ἴῃ οετίαηγχηα δαιεῆη νἱῖϊῖ, 

3ν.33: 
ἈΠΘΟΠΜΉΓοΒ, Ῥεγία, ἤοπιο ρεγβάι8 

111) 8) 4. ποῖ. 



ΙΝΌΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

δ. 

ϑασδο, Βαϊεῖ ταὶ ΗΠ γγοδ ἢ} 5 νοχαπίαγ ΔὉ 
Αἰντιὶθ ν, 2, 245. δαπί Ογτὶ ΤῸΟἹΪ 
ν, 3;» 22. οταπι ρμεάϊιο5. ἀμοὶζ 
Ἰθατηδίαβ 38. ; 

ϑασᾶβ, ροοιϊϊδίοῦ Αἰγαρὶβ ἱ, 3», ὃ. 
σΟπ(ΕΠΊΠΙΓῸΓ ἃ ΟΥ̓ΤῸ ΡΌΕΤΟ 11. 

88σ85, αι !ἀτῃ ΡΘΕ 5, Ε] ΠῚ ρμΓ88- 
τα ἴοοο ἀροὶρὶς νἱϊῖ, 3..25. 46 τ 
ἄοπαι Ρῃεγαα 531. ἃ 400 Κϊ ρᾶΓ- 
τίσαρ5. οσηῃϊα πη ὈΟΠΟΓᾺΠῚ 38. 

Θαγι Δ. ]δ5, σοπίιγιο Ρετία, δάοϊε- 
[ςεηΐξ πη ἀδίογμμ πη ἃτηδί ἰΐ, 29 28. 

ϑαγάθβ, σαῤμί 1,γάϊώ, γορία ΟΥωΐ, {πὶ 
ἐαίεγε Ἴγιοίϊ γριορίῖς ᾿ τρια Ἀαξίολμς 
ἀεβμεδαί, τῦ5. Ορυϊθητιπηα Αἤε 
Τεοσαηά πὶ ΒΑ ]ΟΠμΕ ΠῚ ν]], 2511. 
ΟἈΡΙΓΟΓ ἃ Ογτο νὶϊ, 257 3. ἰθὶ ργθῆ- 
ἀϊαπὶ Ρεγσαπῃ γα ΠΟΙ ΓᾺΓ νἱϊ», 4» 
12 

Θοιτιῖο Γιασεάἀφοπηοῃ! γτη, σψἱά, ποί. 
Ἰνϑυραῖς 

Θογίῃεθ, βΕῈη5 ΤηΔΡ8 ἷ» 1, 4. 
δοὶ, βενανυ μη ἀεως : Παϊο (ἀοτιδοαΐς 

Ογευβ. Θαἴι05. νἱ]},..3,. 12..24. οἵ. 
ΨΙΝ,,,.7»..3- ᾿ 

Θαΐα, μγὸς γερίογιὶς δμβαηα ῥγίποοῤε. 
Ηϊςο ἀερις Οντὰβ {τε τ 65 νογηος 
ΨΕῖν Ὁ.,.2.2: 

ϑγτῖα, ῥγο ἀξ γγία αρμα πο γιέ βοτείμτ 

Νο 4 σα: ϑὰν, αν Φσθσαι οτίοιο. ὑπιν 5:8», 
24: Ννιϊ, 6, 20. ἔεγαχ γα πηεητὶ, ο- 
νι Πη, Ραἰ πιάτα τῇ γα δ}! γάτα τὴ γὶν 
2, 22. Γι ᾿ηΐξεγίοσ, ψἹά. π, νὶ, 
2. 11. ϑνιὶ ἂδὖ Αἢγντιίς, Ρεγῆς, 
ΑὙΑΌΙΒα5, Ρῃορπηίοῖθα5 εἰ Βαθγὶο- 
Π115 αἰ ΠταΓ ἱ, 1, 4: 5», 2. 

ἀν 

Ῥαῃαοχατγοβ, Ογτὶ Π]15 πᾶῖα πΠΊΐΠΟΓ, 
ἀξοθγῃϊτατγ ἃ ρδίγα πηοτίθητε (ἀΐγαρα 
Μεάοτγυτη, Ατγπιμεπίογαπι εἰ (δάὰ- 
οταπιὶ ν}}]], 79 11. ᾿ 

Τετῖγᾶ, ἢ έα : εἰ [ἀογιῆσας Ουγὰβ νἱ!ῖν 
2124: 

ὙΒαιθτγα 5, μτοο δασάγατῃ ρεάϊεἰ- 
Ὀμυβ ν, 3, 38. 

ΤὨγπηθτατᾷ, μγός, «ἱαά, ποΐς νὶ, 2. 11: 
ΝὶΪ, 1» 45. 

Τιριαηε5 ΔΎΠΊ ΘΠ ΟγΆ τη ταρὶβ Αἰ] 15 πᾶ- ΄ 
τὰ ΠηΔ]ΟΓ ΕΠ, 1, 7. ΡδΙΓ5. σα! τ 
ΔΒ 14. ἀπιὰΐϊ ὈΧΟΓΕΠῚ 36. ἃιηδίωΓ 
Ὁ εδάεπῃ 41. ὕχοόγα ἰἐοὰπῇ ἀαπέϊα, 
Ριϑ ες Αὐπιθη 5 ἴῃ ἐχεγοίτα Ογτὶ 
42 ν, 3» 42. [ε Ογτοὸ δἰάϊξιιπι 
[αϊεῖαγ νῳ 1, 26. νἱέϊογιπΊ ἴῃ ςεΓ- 
τἀτη πὲ ἐφ οππι) γεροιζαϊ ν}}], 3.9 25. 
νοσδῖαγ δά σοϑῃδπῃ ἃ ΟΥτο νυἱ]ΐ, 4, 
1. 6)]8 υχοῖ ἀοηῃδίογ ἃ ΟΥτοὸ 24: 

Ττοϊδηιϑ ΟΝ Υ1. 1, 2. 2. 5. 
γεία, ψι..1, ὅς 1: Ψ]1ς, 59.687» 

ΕΝ: 5. 
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ΡΙΕΑΘΕ ὈΟ ΝΟΤ ΚΕΕΜΟΝΕ 

ΓΑΚΌΘ ΟΚ 5105 ΓΚΟΜ ΤΗΙΘ ΡΟΟΚΕΤ 
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1Γαν' ΧΘΏΟΡΏΟΩ, Ουγορδοάᾶϊα 
ΟἿ Δ Π8 ΟΥνΐ ἀλδβοϊρΊ τα 110 νυ 
90 ΥΙΙΙ; δᾶ, ϑοῃμηδίᾶου, 
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